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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de levantamento de área construída , Onofre  Ferreira Amaral  (espólio); inventariante  Roberto Fernandes
Amaral . A área construída foi lançada pelo Geo da Prefeitura para fins de tributação em 12/2018. Não há menção 
nos documentos págs 19 e 20 sobre projeto anterior aprovado e/ou alvará. Não se enquadra ao decreto 3441.

O projeto de levantamento será analisado pela lei antiga 778/1973.

DA ANÁLISE

O projeto apresentado será analisado conforme formulário padrão de análise (Levantamento Lei 778 1973)
onde será apontado o atendimento ou não dos parâmetros estabelecidos na legislação antiga conforme
prevê o artigo 48; § 1º da LC 152.

A análise é de natureza técnica, vinculado à legislação de forma objetiva (ato administrativo vinculado).Artigo
4º da LC 152, “ A análise dos processos de licenciamento e de fiscalização, criados em decorrência desta Lei,
deve ser efetuada quanto à sua observância aos parâmetros técnicos e demais exigência previstas nesta
Lei….”

A análise  será  conforme os  dados  apresentados  no  projeto,  que deve  ter  as  informações  necessárias  e
suficientes, para que o analista possa realizar sua análise. Havendo lacunas nas informações prestadas bem
como  inconformidades  com  relação  ao  que  é  solicitado  na  norma  será  solicitado  retificação  e/ou
complementação de informações ao requerente. 

Nos termos do artigo 29 da LC152 : “§ 2º O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a
respeito da destinação de uma obra, no seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for
inadequado ou inconveniente do ponto de vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à
legislação vigente.”  

Nos termos do Art.52 da LC152 , haverá anulação do licenciamento sempre que ficar comprovada a falsidade
ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento que fundamentou o licenciamento.
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NOTA TÉCNICA CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos 

Atende Não atende
1. Projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilida-
de Técnica (TRT), contendo: 

X

2. a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou par-
te de lote, da orientação magnética, da sua posição em relação aos logradouros 
públicos e à esquina mais próxima; das construções já existentes, no mesmo e 
nos lotes adjacentes; 

x

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as 
dependências; 

x

4. c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo de fechamento de terre-
no no alinhamento (gradil); 

x

5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da edi-
ficação, de suas dependências e do passeio, devidamente cotadas; 

x

6. e) diagrama da cobertura; x
7. f) detalhes construtivos, quando necessários. Não se

aplica
8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da concep-

ção arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regulamento do Execu-
tivo. Uso projeto : Residencial Unifamiliar

x

9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par-
ticulares correspondente, conforme disposições previstas no Código Tributário 
Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 2017) e/ou de preço
público aplicável; 

#01

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; Não se
aplica

11. VIII - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao imóvel de 
que trata o licenciamento; 

#01

12. X – documentos de identificação do proprietário. x
Obs:  Espólio. Certidão de óbito pág. 12 do processo, Documento inventariante pág. 09 a pág. 11.
§ 1º O projeto arquitetônico e suas modificações deve ser elaborado de acordo com 
as normas previstas na NBR 10126:1987, NBR 10067:1993, NBR 6492:1994, NBR 
12298:1995 da ABNT e alterações posteriores. 

#02

Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de edificação a Anotação de 
Responsabilidade Técnica de projeto geotécnico nos casos previstos no art. 144 da Lei x
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de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
§ 2º  O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da destinação de uma obra, no 
seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inadequado ou inconveniente do ponto de 
vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legislação vigente / aplicável.
§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e normativas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, 
criminal e administrativa do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 

#01 – Estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de Desburocratização e Simplifi-
cação. O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão públi -
co. Poderá ser solicitado no Setor de Cadastro.

#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta
exigência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes com-
ponentes e da obra que se pretende executar.

MACROZONEAMENTO E POSSIBILIDADE DO TIPO DE USO DA EDIFICAÇÃO  - ANEXO XIII (LC 135/2019) 
Endereço da edificação:   Rua Mendonça nº62, Bairro Jockey Clube. Loteamento 0018, Quadra 7, Lote 5
Inscrição Municipal: 01.02.126.0203.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Eduardo André Avelino Júnior CREA 282100/D

No cadastro imobiliário (BCI) consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em
30/12/2007 com a testada principal de 15 metros  e área do lote de 382,50 m² e passeio 1,90 metros

ANÁLISES CONSIDERANDO CÓDIGO DE OBRAS  - LEI N° 778, DE MARÇO DE 1973 E LEI COMPLEMENTAR N°
110, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 *

LC152/2021:

Art. 48. Para fins de regularização de edificação executada sem prévia licença ou em desacordo com o 
projeto aprovado, a análise do projeto será feita conforme critérios da legislação vigente.

§ 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei, ficam válidas as 
disposições da legislação anterior, desde que comprovada a existência da mesma. 

§ 2º Nas situações previstas no § 1º deste artigo, os parâmetros previstos na legislação aplicável poderão ser 
flexibilizados para viabilizar adequações necessárias à garantia de acessibilidade e de prevenção e combate a 
incêndio 
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 § 4º A comprovação de existência da edificação, para os fins de aplicação do disposto nos § § 1º a 3º deste 
artigo, deverá ser realizada por meio de lançamento tributário relativo à cobrança de IPTU, alvarás 
anteriores, fotos aéreas ou autos de fiscalização que atestem a situação anterior da obra. § 5º Concluída a 
regularização, será concedida a Certidão de Baixa da Construção.

 *Visto que a edificação já estava construída antes da legislação vigente, utiliza-se a legislação anterior:

1. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não Atende
As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais as dimensões constantes 
no BCI e SIG X

PROJETO: ÁREA LOTE  382,50  

2. Afastamentos  (LC 110/2016):

As edificações, isoladas ou não, deverão atender os parâmetros urbanísticos definidos no art. 174 desta Lei
Art. 173 da lei n° 778, de 1973 (LC n° 110/2016 LC nº 113/2017)
§ 1º - Observados os parâmetros urbanísticos fixados no art. 174, os 
afastamentos de frente, fundos e laterais obedecerão às seguintes regras:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I- Para lotes com área inferior a 360,00 m² e gabarito 
até 9,00 m: ficam dispensados os afastamentos.

Projeto: x

I- Para lotes com área superior a 360,00 m² e gabarito 
superior a 9,00 m: afastamentos min. 1,50 m

Projeto: x

Obs: Condição aditiva área superior e  gabarito superior a 9m.(tem que atender as duas condições) 
Condição não aplicada gabarito menor que 9m.
§ 2º – Nos casos em que houver afastamentos laterais e de fundos, a dimensão mínima de afastamento 
exigida sera de 1 metro, desde que não haja abertura e atenda a tabela do art. 174
§ 3º – Nenhuma construção poderá ser implantada a menos de 5 metros do alinhamento das avenidas 
marginais e ferrovias federais, estaduais ou das radiais vicinais, obedecido ainda o Plano Urbanístico do 
Município.

3. Dos Parâmetros Urbanísticos  (Art. 174 LC 110/2016 LC 113/2017):

Área do lote até 180 m² Projeto Atende Não se aplica

Taxa de Ocupação Máxima 100% x
Coeficiente de Utilização Máximo 2,00 x
Gabarito Máximo Até 6,00 x
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Testada Mínima 12 m (Regra Geral) 
15 m (Lote de esquina)

x

Área do lote de 181,00 a 360 m² Projeto Atende Não se aplica

Taxa de Ocupação Máxima 80% x
Coeficiente de Utilização Máximo 2,50 x
Gabarito Máximo Até 9,00 x
Testada Mínima 12 m (Regra Geral) 

15 m (Lote de esquina)
x

Área do lote ≥ 360 m² Projeto Atende Não Atende

Taxa de Ocupação Máxima 80% 27,78% x
Coeficiente de Utilização Máximo 3,50 0,24 x
Gabarito Máximo Sem Limitação 5,37 x
Testada Mínima 12 m (Regra Geral) 

15 m (Lote de esquina)
15,00 x

4. Paredes (Art. 118 a Art. 126 – LC 778/1973)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 118.Nos edifícios até dois pavimentos as paredes externas de tijolo 
deverão ter 0,25 m de espessura, no mínimo, quando tiverem função 
estrutural. 

x

Art. 120. As paredes internas ou divisórias poderão ser de 0,15 m ou de 0,10 
m. x

Art. 121. As paredes externas de pequenas moradias fora da zona urbana, as 
dos corpos secundários e as dependências de um só pavimento, poderão ter 
a espessura de 0,15 m. 

x

Art. 119 - Os arcos, ou vigas das aberturas, deverão ser estabelecidos de modo compatível com o material e 
resistir às cargas das peças das coberturas, dos barrotes e de outros elementos superpostos. 
Art. 122 - Tratando-se de estrutura de concreto armado, as paredes de enchimento não ficam sujeitas aos 
limites de espessuras estabelecidas nos artigos anteriores. 
Art. 123 - Nos casos de construções de mais de 2 pavimentos, ou destinadas a fins especiais, como fábricas, 
armazéns, oficinas, casas de diversões e outras congêneres onde possam manifestar efeitos de sobrecargas 
especiais, esforços repetidos ou vibrações, as espessuras das paredes serão calculadas de modo a 
garantirem a perfeita estabilidade e segurança do edifício. 
Art. 124 - Todas as paredes das edificações serão revestidas, externa e internamente. 
§ 1º - O revestimento será dispensado, quando o estilo exigir material aparente, que possa dispensar essa 
medida. 
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§ 2º - Quando as paredes ficarem com o paramento externo em contato com o terreno circundante, deverão
apresentar revestimento externo impermeável 
Art. 125 - Desde que não seja exigida a impermeabilização das paredes, serão admitidas divisões de madeira,
formando compartimento de uso diurno, como sejam escritórios e consultórios e, se atingirem o teto, cada 
uma das subdivisões deverá satisfazer às condições de iluminação, ventilação e superfície mínima exigida 
por este Código.
§ 1º - Se as divisões a que se refere o presente artigo não atingirem o teto, ficando livres, na parte superior,  
(1/3) pelo menos, de pé direito, não será necessário que os compartimentos resultantes das subdivisões 
satisfaçam às condições indicadas neste artigo. 
§ 2º - em caso algum poderão ser construídos forros na altura das divisões, devendo estas ser devidamente 
tratadas. 
Art. 126 - As divisões de madeira, a que se refere o artigo anterior, não podem ser construídas para a 
formação de compartimentos de permanência noturna, quer se trate de habitações particulares ou 
coletivas. 

5. Disposições Gerais (Art. 159 a Art. 162 – LC 778/1973)

Deverá haver paralelismo entre o alinhamento da via pública e o das fachadas
dos edifícios recuados. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

§ 1º - Em terrenos de esquina, em ângulo reto, haverá  (2) fachadas, sendo 
considerada principal a que der para o logradouro considerado mais 
importante na época em que for levantada a obra; 

x

§ 2º - Em terrenos de esquina, quando os alinhamentos formarem ângulo 
agudo, uma das faces da construção poderá ser normal à bissetriz do ângulo 
constituído pelos alinhamentos; 

x

§ 3º - O recuo do edifício deverá ser medido sobre a perpendicular comum ao alinhamento do logradouro e 
à fachada 
§ 4º - Este recuo será obtido da mesma maneira para os edifícios de esquina. 
Art. 161 - Não poderão levar cobertura os afastamentos e recuos dos edifícios 
quando estiverem no limite exigido, exceto nos casos de associações de lotes,
quando se adotarem passagens cobertas. 

x

Art. 162 - Nos casos de lotes que derem frente para  (2) logradouros, 
excetuando-se os lotes de esquina, será permitida a construção de  (2) 
edificações, com a condição de que a soma das áreas construídas não 
ultrapasse a percentagem de ocupação máxima permitida prevista neste 
Código, obedecendo, ainda, as prescrições do Art. 159 

x

6. Áreas   (Art. 163 a Art. 167 – LC 778/1973)

Art. 163 - As áreas deverão prover de iluminação e ventilação suficiente aos compartimentos a que servem. 

Art. 164 - As áreas, para efeito do presente Código, estão divididas em principais e secundárias 
Art. 165 - As áreas principais deverão satisfazer às seguintes exigências Atende Não Não se
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Atende aplica
Observaçaõ: 
Área principal é a que se destina a iluminar e ventilar compartimento de permanência 
prolongada.dormitórios, refeitórios, salas de estar, de visita, de música, de jogos, de costura, gabinetes de 
trabalho, escritórios, consultórios, estúdios e outros de destinação semelhante. 
Área secundária é a que se destina a iluminar e ventilar compartimento de permanência 
transitória.vestíbulos, salas de entrada e espera, corredores, caixas de escada, rouparias, cozinhas, copas, 
despensas, instalações sanitárias, arquivos, lojas, armazéns, depósitos e outros de destinação semelhante. 

O afastamento de qualquer vão à face da parede externa, que lhe fique 
oposta, será de, no mínimo,1,50 m, medidos na perpendicular, traçada em 
plano horizontal, ao peitoril ou soleira; x
Permitir a inscrição de um círculo com diâmetro de, no mínimo 1,50 m; x
Ter de superfície, no mínimo, 6,00 m²; x
Possibilitar, a partir do  (1º) pavimento , ao nível de cada piso, a inserção de 
um círculo cujo diâmetro mínimo seja fornecido pela fórmula : 1,50 + h , b 
onde h é a distância vertical do último piso do prédio, considerado em relação
ao piso do primeiro pavimento; b = 5, para as construções exclusivamente 
comerciais e b = 4, para as demais construções. 

x

Art. 166 - Todas as áreas secundárias deverão estar dentro das seguintes 
normas 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

O afastamento de qualquer vão à face da parede externa, que lhe fique 
oposta, será de, no mínimo, 1,50 m, medidos na perpendicular traçada, em 
plano horizontal ao peitoril ou soleira;

x

Obs: Distância entre o vão da porta e a parede externa 1,41 (projeto)
Permitir a inscrição de um círculo com o diâmetro de, no mínimo, 1,50 m; x
Obs: largura banheiro 1,41.
Possibilitar, a partir do primeiro pavimento, ao nível de cada piso, a inscrição 
de um círculo cujo diâmetro seja fornecida pela fórmula : D = 1,50 + h , 8 
onde h é a altura do último piso do prédio considerado em relação ao piso do
primeiro pavimento. 

x

7. Áreas de Iluminação e Ventilação    (Art. 168 a Art. 172 – LC 778/1973)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 168 - Todo compartimento, seja qual for o seu destino, deverá ter dentro 
das prescrições deste Código, pelo menos, um vão em plano vertical, aberto 
diretamente ou para logradouro público ou para uma área. Excetuam-se os 
compartimentos de utilização especial. 
 

x

§ 1º - Deverão os compartimentos se dotados, nestas aberturas, de dispositivos próprios para assegurarem a
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necessária circulação do ar.
Quanto se tratar de edifícios para fins especiais, serão asseguradas condições técnicas convenientes aos 
compartimentos que exijam luz e ar adequados às suas finalidades.  
Art. 169 - A soma das superfícies de aberturas para o exterior, em cada 
compartimento, não poderá ser inferior a: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

(1/6) da superfície do piso, nos dormitórios; x
(1/8) da superfície do piso, nas salas, nos locais de estar, nos refeitórios, nos 
escritórios, nas bibliotecas, nas cozinhas, nas copas, nas instalações 
sanitárias, em caixas de escadas, nos vestíbulos, nos corredores, nos arquivos 
e nos depósitos quando para os mesmos se exigir iluminação 

x

Obs: A Sala e a Sala de TV estão iluminados de forma indireta por uma varanda a 3,15m do final da varanda.
O artigo 2º citado na sequência não considera se a iluminação estiver acima de 3,0m. Logo ambos os 
ambientes não possuem iluminação e ventilação pela lei 778/1973.
(1/10) da superfície do piso nos armazéns, lojas e sobrelojas. 

x

§ 1º - Esses valores deverão ser de (1/5), (1/6) e  (1/8) respectivamente, das 
superfícies dos pisos, se os vãos derem para áreas cobertas, como sejam, 
varandas, pórticos, alpendres ou marquises e quando não houverem paredes 
opostas aos mesmos, a menos de 1,50 m do limite da correspondente 
cobertura. Tais valores não se aplicam aos vãos correspondentes a coberturas
que não excedam a 1,00 m de largura e desde que não se oponham a 
paredes; 

      x

§ 2º - Os vãos que se acharem sob coberturas de marquises, alpendres, 
pórticos ou varandas, de largura superior 3,00 m, não serão considerados 
válidos para efeito de iluminação; 

       x

Obs: A Sala e a Sala de TV 
§ 3º - A projeção da cobertura em qualquer hipótese, terá de admitir um 
círculo de diâmetro, no mínimo, igual à sua largura; entendendo-se esta 
largura como a dimensão compreendida entre a face da parede que contém o
vão e sua borda externa. 

     x

Art. 170 - As vigas, quando existirem, não deverão ter altura superior a (1/7) 
do valor do pé-direito do compartimento, contado a partir do teto. . 

      x

Art. 171 - Os pontos dos compartimentos, distantes mais de duas vezes e meia
do valor do pé-direito de determinado vão, não serão considerados 
iluminados ou ventilados. 

      
     x

Art. 172 - Em casos de construções com características especiais, será 
permitida a adoção de dispositivos adequados para iluminação e ventilação 
artificiais. 

     
     x

§ 1º - Nenhum compartimento deve ser iluminado ou ventilado através de 
outras peças. 

     
      x

§ 2º - Para a ventilação de instalações sanitárias de prédios comerciais será 
permitido o uso de poços de ventilação cujas dimensões mínimas permitam a

      
      x
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inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro. 

8. Compartimentos : Classificação  - Definições    (Art. 175 a Art. 183 – LC 778/1973)

Art. 175 - Os compartimentos são classificados em : 
a - De permanência prolongada (diurna ou noturna); 
b - De utilização transitória; 
c - De utilização especial. 
Art. 176 - São considerados como compartimentos de permanência prolongada: dormitórios, refeitórios, 
salas de estar, de visita, de música, de jogos, de costura, gabinetes de trabalho, escritórios, consultórios, 
estúdios e outros de destinação semelhante.  
Art. 177 - São considerados como compartimentos de utilização transitória: vestíbulos, salas de entrada e 
espera, corredores, caixas de escada, rouparias, cozinhas, copas, despensas, instalações sanitárias, arquivos, 
lojas, armazéns, depósitos e outros de destinação semelhante. 
Art. 178 - São considerados como compartimentos de utilização especial, aqueles que, pela finalidade, 
dispensem aberturas para o exterior: câmaras escuras, frigoríficos, adegas, armários (closet) e outros de 
características especiais.

 Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 179 - Os compartimentos de permanência prolongada, diurna e noturna, 
deverão ter área mínima de 8,00 m², sendo que, pelo menos, um deles 
deverá ter área mínima de 12,00 m². 

x

Art. 180 - Nas habitações de categoria de hotel, os aposentos isolados 
deverão ter área mínima de 9,00 m²; quando constituírem apartamentos 
poderão ter área mínima de (6,00 m²);

x

Art. 181 - Os compartimentos de permanência prolongada deverão ainda: Atende Não
Atende

Não se
aplica

Oferecer formas que permitam, em plano horizontal, entre paredes 
concorrentes, formando ângulo agudo, a inscrição de um círculo de, no 
mínimo, 1,00 m de raio; 

x

Ter as paredes concorrentes, quando elas formarem ângulo de sessenta graus
(60º) ou menor, concordadas por uma terceira de comprimento mínima de 
0,60 m. 

x

Art. 182 - Quando um projeto der lugar à formação de recantos, poderão 
estes ser aproveitados como armários, desde que não tenham área superior a
2,00 m² (closet). 

x

Art. 183 - Em toda e qualquer habitação, compartimento algum poderá ser 
subdividido com prejuízo das áreas mínimas estabelecidas neste Código. x

9. Pés-Direitos   (Art. 184 – LC 778/1973)
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 Salvo os casos previstos neste Código, serão os seguintes os pés direitos 
mínimos admissíveis : 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

(3,50 m) para compartimentos situados em pavimentos térreos destinados a 
lojas, comércio, ou indústria e desprovidos de sobreloja; 

x

 (5,30 m) para lojas com sobrelojas, sendo (2,50 m) o pé-direito mínimo das 
sobrelojas;

x

(2,40 m) para cozinhas, copas, despensas, câmaras escuras, compartimentos 
sanitários e corredores de circulação; 

x

(2,20 m) para garagens; x
 (2,50 m) para os demais casos, quando as áreas dos compartimentos forem 
de até (50,00 m²); 

x

 (2,70 m), para os demais casos quando as áreas dos compartimentos forem 
superiores a ( 50,00 m² ). 

x

10. Escadas    (Art. 185 a Art.194 – LC 778/1973)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 185 - A largura mínima das escadas será de 0,80 m úteis, sendo de 1,20 m
nas habitações coletivas 

x

Art. 186 - Nas habilitações coletivas, as paredes das caixas de escadas serão, 
segundo a respectiva rampa, revestidas de material liso e impermeável, em 
uma faixa de, no mínimo, 1,50 m de altura. 

x

Art. 187 - Nas habitações coletivas, as caixas de escadas deverão ser 
ventiladas e iluminadas suficientemente; sua localização deverá atender aos 
índices de iluminações exigidos para compartimentos de utilização transitória,
estabelecidos pelo Art. 169, letra b, deste Código. 

x

Art. 188 - Nos edifícios de  (3) ou mais pavimentos, as escadas deverão ser 
construídas de materiais incombustíveis. 
§ 1º - Todas as escadas referidas neste artigo deverão estender-se, 
ininterruptamente, do pavimento térreo ao terraço, em casos de edificações 
de  (4) ou mais pavimentos. 
§ 2º - É indispensável o emprego de materiais incombustíveis nas escadas de 
serviço. 

x
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Art. 189 - As alturas ou espelhos dos degraus não poderão ultrapassar de 0,18
m; os pisos não poderão ter menos de 0,25 x 0,80 m. Em princípio, as larguras
dos pisos mais duas vezes as alturas dos degraus correspondentes deverão 
ser iguais a 0,64 m
 (Fórmula de Blondel = 2h + p = 64). 

x

Art. 190 - As escadas em caracol deverão ter, pelos menos, 1,40 m de 
diâmetro em projeção horizontal. x

Parágrafo Único - Nenhuma escada em caracol poderá ter menos 0,30 m na 
parte mais larga do piso de cada degrau (linha de trânsito, de passagem ou de
percurso. 

x

Art. 191 - Todas as escadas que se elevarem a mais de 1,00 m de altura sobre 
a superfície do solo, deverão ser guarnecidas de guarda corpo ou corrimão. x

Art. 192 - Em edifícios, de (2) ou mais pavimentos, não será permitido o 
emprego exclusivo de escadas em caracol para o acesso aos pavimentos 
elevados. 

x

Art. 193 - Sempre que o número de degraus exceder a (19), serão obrigatórios
os patamares intermediários, com comprimentos mínimos de 1,00 m e com 
larguras mínimas correspondentes às das escadas. 

x

Art. 194 - As alturas de passagem, quando as escadas não forem de lance 
único, deverão ser de, no mínimo, 2,10 m. 

x

Parágrafo Único - Nas escadas de larguras superiores a 1,00 m, os 
comprimentos dos patamares deverão ser iguais ou superiores aos 
respectivos valores das larguras das escadas 

x

11. Elevadores de Monta-Cargas     (Art. 195 a Art.199 – LC 778/1973)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 195 - Será obrigatória a instalação de elevadores em todos os edifícios de 
(4) ou mais pavimentos. 

x

§ 1º - Para efeito do presente artigo, não serão computados 
a - Os últimos pavimentos, quando forem de uso privativo dos penúltimos, ou quando destinados, 
exclusivamente, a serviços dos edifícios, ou as habitações dos zeladores; 
b - Os pavimentos em pilotis, quando destinados a abrigos de carros, ou para recreação infantil, deste que 
seu pé direito seja de 2,50 m. 
§ 2º - Quando os terrenos permitirem subdivisões de pavimentos para efeito de acesso exclusivamente por 
escadas, serão dispensados os elevadores. 
Art. 196 - Os edifícios de  (8) pavimentos ou mais, deverão ter, no mínimo,  (2)
elevadores, ressalvados os casos previstos no parágrafo 1º do Art. 195, 
anterior. 

x

Art. 197 - A existência de elevadores não dispensa a construção de escadas, nas condições exigidas por este 
Código. 
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Art. 198 - Os edifícios serão projetados e construídos de modo que as instalações dos elevadores sejam 
feitas de conformidade com a Norma NB-30, da A B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ou suas 
revisões posteriores, relativa à construção e instalação de elevadores e monta-cargas. 
Art. 199 - As inspeções periódicas de elevadores e monta-cargas existentes e as inspeções dos novos se  
farão respectivamente de conformidade com as Normas MB-129 e MB-130, da A B.N.T. (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) ou suas revisões posteriores 

12. Corredores de Circulação e Vestíbulos     (Art. 201 a Art.204 – LC 778/1973 e LC 110/2016)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 201 – Nas edificações unifamiliares, os corredores, até 5 metros de 
comprimento, deverão ter, no minimo 0,90 m de largura

x

Art. 201 – Nas edificações unifamiliares, quando os corredores forem 
superiores a 5 metros de comprimento, deverão ter, no mínimo 1,00 m de 
largura

x

Art. 202 - Os corredores de uso comum e de comprimento até dez metros 
(10,00 m), terão, nas edificações multifamiliares e comerciais, a largura 
mínima de 1,20 m.
Os corredores maiores de dez metros (10,00 m) terão a largura mínima de 
1,50 m.

x

Art. 203 - Todas as paredes localizadas defronte à porta de um elevador 
deverão distar desta, no mínimo, de :
a - 1,50 m, nos edifícios habitacionais; 
b - 2,00 m, nos edifícios comerciais 

x

Parágrafo Único - Para efeito do presente artigo, as distâncias serão tomadas sobre a perpendicular tirada de
um ponto da parede à porta do elevador 
Parágrafo Único - Para efeito do presente artigo, as distâncias serão tomadas sobre a perpendicular tirada de
um ponto da parede à porta do elevador 

13. Cozinhas - Copas - Despensas   (Art. 205 a Art.207 – LC 778/1973)

As cozinhas deverão satisfazer às seguintes condições :   Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Não terem comunicação direta com dormitórios, nem com 
compartimentos destinados a  instalações sanitárias;

x

 b - Terem seu piso constituído de materiais impermeáveis e resistentes a 
constantes lavagens;

x

c - Terem suas paredes revestidas por materiais impermeáveis, lisos e 
resistentes a constantes lavagens (azulejos, massa de cimento, etc.) até, pelo 
menos, 1,80 m de altura;

     
      x

d - Terem seu teto revestido de materiais incombustíveis, quando situados sob x
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outros pavimentos; 
e - Terem o pé-direito com altura mínima de 2,40 m; x
f - Terem área capaz de circunscrever uma circunferência de, pelo menos, 0,90
m de raio. 

x

Art. 206 - As copas deverão satisfazer ao estabelecido nas letras b, c e e do 
Art. 205, precedente. 

x

Parágrafo Único - Nas habitações, somente os compartimentos que servirem 
de passagem entre cozinhas e salas de refeições serão considerados como 
copas. Quando se tratar de copas conjugadas com cozinhas, constituindo 
peças únicas, deverá ser obedecido o disposto na letra a do artigo precedente

x

Art. 207 - As despensas deverão satisfazer ao estabelecido nas letras a, b, c e e
do Art. 205, precedente. 

x

14. Compartimentos Sanitários    (Art. 212 a Art.219 – LC 778/1973)

Art. 212 - Os compartimentos sanitários deverão satisfazer às seguintes 
exigências: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Não terem ligação direta com cozinhas, despensas e salas de refeições; 
b - Terem piso constituídos de materiais impermeáveis e resistentes a 
constantes lavagens;
 c - Terem as paredes revestidas por materiais impermeáveis, lisos e 
resistentes a frequentes lavagens, pelo menos até 1,80 m de altura; 
d - Terem o pé-direito mínimo de 2,40 m. 

x

Art. 213 - Os compartimentos destinados, exclusivamente, a latrinas, deverão 
ter, no mínimo: 
a -  (1,00 m² ) de área;   b - (0,80 m) na menor dimensão 

x

Art. 214 - Os compartimentos destinados exclusivamente a chuveiros deverão 
ter, no mínimo: 
a -  (1,20 m²) de área;  b -  (0,80 m) na menor dimensão. 

      x

Art. 215 - Os compartimentos destinados exclusivamente a latrinas e 
chuveiros deverão ter, no mínimo: 
a - (1,50 m² ) de área;   b - (0,90 m) na menor dimensão 

x

Art. 216 - Todos os compartimentos onde houverem banheiros deverão ter 
dimensões tais que contenham em seus pisos, um círculo de, no mínimo, 
1,50 m de diâmetro. 

x

Parágrafo Único - Os compartimentos destinados exclusivamente a banheiros 
deverão ter, no mínimo, 2,50 m² de área. 

x

Art. 217 - Os compartimentos destinados exclusivamente a banheiros e 
latrinas deverão ter, no mínimo,3,20 m² de área. 

x

Art. 218 - Nos casos de agrupamentos, em um mesmo compartimento, de 
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vários aparelhos da mesma espécie, tais como latrinas, mictórios, ou outros, 
observar-se-ão as seguintes disposições: 
a - As celas destinadas a cada aparelho deverão ser separadas por paredes de 
altura de no máximo, igual a  (2,00 m) e ter, no mínimo, um metro quadrado 
(1,00  m²) de área e (0,80 m) na menor dimensão;
b - Os vestíbulos de acesso a essas celas, quando não forem providos de 
lavatórios, deverão ter, no mínimo, (0,90 m) de largura; 
c - Os vestíbulos de acesso a essas celas, quando forem providos de lavatórios,
deverão ter,  (1,80 m) de largura útil mínima, já descontados as dimensões 
dos lavatórios. 

x

15. Quanto a garagem ( Art. 220  LEI N° 778 e Art. 11  Lc nº 110):

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Pé-direito mínimo de 2,20 m x
Área mínima de 12,50 m x
Menor dimensão 2,50 m x

16. Pavimentos  ( Art. 221 a Art. 223  LEI N° 778 ):

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 221 - As comunicações entre os pavimentos de edifícios, constituindo 
uma única habitação, deverão ser feitas através de escadas ou rampas 
internas  

x

Art. 222 - Será exigida, no mínimo, uma instalação sanitária, com latrina, para 
cada pavimento destinado a habitação diurna e noturna. 

x

Art. 223 - Para edifícios destinados a fins comerciais, escritórios, consultórios 
e similares, será obrigatória a existência de instalações sanitárias, na 
proporção de uma para cada um grupo de dez (10) unidades. x

17. Lojas - Sobrelojas   ( Art. 224 a Art. 225  LEI N° 778/1973 ):

Art. 224 - As lojas deverão satisfazer às seguintes exigências: Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Disporem de, pelo menos, uma latrina e um lavabo convenientemente 
instalados; 

x

b - Não possuírem comunicação direta com as instalações sanitárias ou com 
dormitórios de residências contíguas, se estas existirem; 

x

c - Possuírem em seus pisos e paredes revestimentos com materiais de 
natureza adequada ao gênero de comércio a que se destinarem, conforme 

x
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previsto no presente Código 
d - Se comunicarem com as lojas por meio de escadas internas fixas; x
e - Só se destinem a permanência diurnas. x
§ 1º - Nos agrupamentos de lojas, as latrinas poderão ser também agrupadas, 
uma para cada estabelecimento, desde que tenham acesso fácil e 
independente. 

x

§ 2º - Será dispensada a construção de latrina quando se tratar de loja 
contígua à residência do Comércio e o acesso à residência for independente. 

x

Art. 225 - As sobrelojas deverão comunicar-se com as respectivas lojas por 
meio de escadas internas, fixas ou rolantes. Só serão permitidas sobrelojas 
quando, de sua construção, não trouxer prejuízo para os pés-direitos mínimos
das lojas, previstos neste Código 

x

§ 1º - Quando o pé-direito da loja for, no mínimo, de (5,50 m) será permitida a construção de sobreloja, em 
sua parte posterior, desde que: 
a - Sua área não ultrapasse de setenta e cinco por cento (75%) da loja; x
b - Não prejudique os índices de iluminação e ventilação previstos neste 
Código; 

x

c - Fique, no mínimo, a  (2,80 m) acima do piso da loja. x
§ 2º - As alturas das vergas das sobrelojas deverão ser calculadas em função de seu pé-direito. 

18. Marquises - Balanços, Saliências e Reentrâncias - Toldos  ( Art. 238 a Art. 248 LEI N° 778/1973 e Lc nº 
110/2016)

Art. 238 - Serão permitidas marquises, desde que os aspectos estéticos e 
funcionais das fachadas dos prédios assim o exijam. 
Art. 239 - As marquises deverão obedecer às seguintes prescrições: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 239 - As marquises deverão obedecer às seguintes prescrições: x
b - Terão largura mínima de sessenta centímetros (0,60 m) x
c - Terem balanço no máximo igual a três metros (3,00 m) x
d - Situarem-se, no mínimo, a uma altura de três metros (3,00 m) acima do 
nível do passeio; 

x

e - Não prejudicarem a iluminação e a arborização públicas;     x
f - Serem executadas com materiais incombustíveis; x
g - Serem resistentes à ação do tempo; x
h - Serem dotadas de caimento para o escoamento das águas pluviais, em 
direção à fachada;

x

i - Lançarem às sarjetas dos logradouros públicos as águas pluviais delas 
provenientes;

x

j - Serem providas de condutores para escoamento das águas pluviais por sob 
o passeio. 

x

Art. 240 - As alturas e balanços das marquises de edifícios, num mesmo quarteirão, deverão ser uniformes, 
salvo os casos de declives acentuados dos logradouros públicos onde deverão ser seccionados 
convenientemente. 
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Parágrafo Único - Onde já existirem prédios com marquises, dentro das condições deste Código, e 
obedecidas as normas estéticas, servirão as mesmas de padrão em altura e balanço, para as demais dos 
edifícios a serem construídos. 
Art. 242 - Parágrafo Único – É vedada  a edificação sobre e/ou apoiada em 
marquise

x

Art. 243 - Os afastamentos dos planos verticais de quaisquer saliências ou 
reentrâncias deverão ser equivalentes às medidas correspondentes entre 
duas faces opostas de áreas principais, conforme estabelece o Art. 165 deste 
Código. 

x

Art. 244 - As somas das áreas dos balanços, em projeção horizontal, não serão
computadas para efeito de áreas cobertas, se não ultrapassarem a um terço 
(1/3) das áreas das respectivas fachadas interessadas. 

x

Art. 244  A – Não será permitido balanço em nenhuma edificação com 
projeção sobre o passeio

x

Art. 245 - Para efeito de cálculo dos recuos de alinhamentos, não serão 
consideradas as saliências até vinte e cinco centímetros (0,25 m). 

x

Art. 246 - Os toldos deverão satisfazer as seguintes condições: Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Não excederem à largura dos passeios e ficarem sujeitos, em qualquer 
caso, ao balanço máximo de dois metros (2,00 m) 

x

b - Não descerem, quando instalados no pavimento térreo, os seus 
elementos, inclusive bambinelas, abaixo de dois metros e vinte centímetros 
(2,20 m), em cota referida ao nível do passeio; 

x

c - Não terem as bambinelas dimensões verticais maiores de sessenta 
centímetros (0,60 m); 

x

d - Não prejudicarem a arborização e a iluminação pública e não ocultarem 
placas de nomenclatura de logradouros;   

x

e - Não receberem nas cabeceiras laterais, quaisquer panejamentos, quando 
instalados no pavimento térreo

x

f - Serem aparelhados com as ferragens e roldanas necessárias ao completo 
enrolamento da peça junto à fachada;

x

g - Serem feitos de lona de boa qualidade e convenientemente acabados. x
Art. 247 - Os toldos quando instalados no pavimento térreo, poderão receber 
estores suplementares ou bambinelas que não poderão descer abaixo da cota
de dois metros e vinte centímetros (2,20 m) a contar do nível do passeio. 

x

Art. 248 - Os requerimentos para colocação de toldos, deverão ser 
acompanhados de seu desenho, em duas vias, sendo a primeira em tela, feita 
a nanquim, representando uma seção normal à fachada, da qual figurem o 
toldo, o seguimento da fachada e, quando se destinarem ao pavimento 
térreo, o passeio com as respectivas cotas. 

x

19. Habitações Coletivas em Geral   ( Art. 251 a Art. 253 LEI N° 778/1973 )
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Art. 251 - Os edifícios destinados a habitações coletivas deverão satisfazer às 
condições seguintes: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Serem de material incombustível os elementos construtivos (estrutura, 
paredes, pisos, forros e escadas) tolerando-se o emprego de madeira ou 
outro material combustível somente no último forro; nas esquadrias, nos 
corrimãos e como revestimento (lambris), assentados diretamente sobre 
concreto, alvenaria, ou materiais incombustíveis; 

x

b - Possuírem instalações sanitárias à razão de um para cada grupo de vinte e 
cinco (25) moradores, separadas, individualmente para cada Sexo, as dos 
homens subdivididas em latrinas e mictórios;

x

c - As instalações para banho serão independentes das sanitárias e na razão 
de um banheiro para cada grupo de quinze (15) moradores;

x

d - As instalações sanitárias, que se destinarem a uso exclusivo dos moradores
dos apartamentos, poderão ser ligadas diretamente aos dormitórios.

x

Parágrafo Único - As instalações sanitárias não poderão ser ligadas 
diretamente às copas, cozinhas e refeitórios. 

x

Art. 252 - Os edifícios projetados para habitações coletivas somente poderão 
ser destinados exclusivamente a este fim. 

x

Art. 253 - Os acessos às escadas elevadores dos edifícios de escritórios e dos 
de habitações deverão ser feitos através de amplas entradas. 

x

Parágrafo Único - Nos edifícios que tenham até três (3) pavimentos, as portas 
principais a que se refere Fls. 138 de 241 o presente artigo deverão ter 
largura mínima de um metro e vinte centímetros (1,20 m), e nos que tenham 
mais de três (3) pavimentos deverão ter um metro e cinquenta centímetros 
(1,50 m). 

x

20. Edifício de Apartamentos   ( Art. 254 a Art. 255 LEI N° 778/1973 )

Os edifícios de apartamentos, além de se sujeitarem às Condições Gerais das 
Edificações, no que lhes disser respeito, estabelecidas no presente Código, 
deverão, ainda, obrigatoriamente, satisfazer às seguintes exigências: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Serem dotadas de um compartimento, nas proximidades da entrada, 
destinado à portaria, quando o prédio tiver mais de três (3) pavimentos; 

x

b - Terem em cada um de seus apartamentos uma área de serviço bem 
ventilada, que permita a inscrição de um círculo de um metro e vinte 
centímetros de diâmetro (1,20 m); 

x

c - Disporem, nos prédios de mais de três (3) pavimentos, de coletores de lixo 
construídos de materiais que permitam sua perfeita vedação, dispondo de 
bocas de carregamento em todos os pavimentos e em dimensões que tornem

x
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possível e facilitem a limpeza e a lavagem periódicas dos conjuntos, e cujas 
tampas sejam de tipos aprovados pela Prefeitura; 
d - Possuírem, indispensavelmente, instalação de dispositivos contra 
incêndios. 

x

Art. 255 - Poderão existir, nos edifícios referidos no Art. 254, além dos 
apartamentos constantes no mínimo de sala, dormitório, banheiro e cozinha, 
outros compartimentos destinados à administração do edifício, depósitos de 
móveis usados e de utensílios, assim como aposentos para empregados, 
casos em que são exigidas instalações dispondo de privada e chuveiro. 

x

21. Garagens em Habitações Coletivas   ( Art. 256 N° 778/1973 )

Art. 256 - É obrigatória a existência de garagens coletivas, de uso privativo dos
moradores de cada edifício, no subsolo ou na parte dos fundos do lote, 
obedecendo o projeto às exigências dos Art. 220 e 338 letra h, deste Código, 
e ainda às seguintes prescrições: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

a - Dispor de uma vaga para cada apartamento residencial; x
 b - Considera-se vaga, para efeito de alínea anterior, a área livre mínima de 
vinte e um metros quadrados (21,00 m2 ), tendo a menor dimensão três 
metros (3,00 m); 

x

c - Sempre que possível, possuir dois acessos para os veículos, sendo um de 
entrada e outro de saída. 

x
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PARECER DA ANÁLISE:

Trata-se de edificação existente, e  nos termos do artigo 48; § 1º da LC 152 foi analisada pela Lei 
778/1973.

O projeto em análise não atende aos parâmetros da lei antiga citada. A largura do banheiro não 
atende sendo o mínimo 1,50m, a sala não atende iluminação e ventilação uma vez que janelas com 
iluminação indireta com varanda a mais de três metros não contam conforme previsão na legislação, sendo 
possível como solução para esse problema adicionar uma janela na lateral direita.

 A lei 152 faz várias menções às normas técnicas, o artigo 60 g) diz da acessibilidade de acordo com 
as normas técnicas vigentes, e o passeio conforme a NBR9050 pode ter até 3% de inclinação transversal 
sendo que o passeio representado no projeto está com 53,68%.

Face  à  complexidade da legislação,  a  presente  análise  poderá,  desde que justificado,  sofrer  alteração /
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

20 de  20


