
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO

(Aos cuidados do chefe de  cadastro Warley com cópia ao requerente)

PROCESSO Nº: 24570/2022

CONTRIBUINTE: JOSÉ DE ANCHIETA MACHADO

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  29 de JUNHO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL; EFETIVO CREA 183046/D

O processo nº 24570/2022 (composto de folhas número 01 a 23).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme histórico do BCI página 20 e 21 do processo, observa-se que : Cronologia

01-Em 22/07/2011 houve o lançamento pela prefeitura de alteração do lote de 377,19 para 406,0 m2 e área construída 
de 90,18 m2 para 105,97 m2.

02-Em 08/07/2011 a área construída subiu para de 105,97 m2 para 115,97 m2

03-Em 28/07/2011 é aprovado uma planta com área de 68,53 m2 processo 3416/2011 

Não ficou claro como se deu a aprovação desse projeto com aproximadamente metade do lançamento feito
pela prefeitura  para fins tributários provavelmente baseado em imagem de satélite,  e diante do exposto, solicito que
seja apenso ao processo o projeto aprovado do processo 3416/2011 para confrontação com o projeto apresentado pelo
requerente para que se confirme a localização exata desses 68,53 m2.

Se já havia uma área lançada com 115,97m2 em 08/07/2011 e 20 dias depois, em 28/07/2011 essa área pass-
sou para 68,53m3 conforme protocolo 3416, infere-se que houve demolição de construção e pede-se ao cadastro a li-
cença e baixa de demolição caso existam uma vez que não faz sentido aprovar um projeto menor em uma área que já
tem uma construção maior lançada mesmo que para fins tributários.

Para amparo dessa área de 68,53 m2 pelo decreto 3441/2018 que se aplica a edificações lançadas de ofício
pelo departamento de cadastro até 31/12/2011 dispensando-as de regularização e habite-se, faz-se necessário nos ter-
mos do artigo 3º do decreto o fornecimento das certidões de lançamento na forma dos anexos I e II do decreto.

Não havendo as certidões, será aplicado o artigo 48 da LC152  referente a regularização das edificações com
base na legislação antiga, uma vez que o projeto foi aprovado em 28/07/2011 data bem anterior a legislação atual.

Concluída essa etapa, será analisado os demais acréscimos que não se encontram amparado por nenhum pro-
cesso.

O requerente informa uma área existente de 90,18 m2 no carimbo do projeto página 06 do processo como
sendo regularizada , mas a informação não procede uma vez que não há certidão de lançamento pelo decreto e nem
projeto aprovado com essa área que está além dos 68,53 m2 conforme histórico do BCI processo 3416. Assim que o ca -
dastro apensar o projeto de 68,53 m2 do processo 3416/2011 prosseguirei na análise. 
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           OBSERVAÇÃO

FONTE PÁG.07 DO PROCESSO.

O REQUERENTE ALEGA QUE O PROTOCOLO 3416 DIZ RESPEITO ÁS ÁREAS DE 68,53 E  DE 91,18M2, MAS O PROTOCOLO 
CONFORME HISTÓRICO DO BCI DIZ RESPEITO A  UMA ÁREA DE SOMENTE 68,53M2.

FONTE PÁG.  20 DO PROCESSO (HISTÓRICO DO BCI PRINT)  

A ALEGAÇÃO DA NOTA DE PROJETO (TRANSCRIÇÃO)

“A EDIFICAÇÃO EM QUESTÃO TEVE PROJETO APROVADO PELO PROTOCOLO 3416 EM 2011, JÁ CONSIDERANDO UMA 
ÁREA EXISTENTE AOS FUNDOS DE 90,18M2 E ÁREA A CONSTRUIR DE 68,53M2, CONFORME LANÇAMENTO NO BCI.” 

 NÃO CONDIZ COM A REALIDADE CONFORME OBSERVA-SE NO PRINT ACIMA QUE FAZ MENÇÃO AO PROCESSO 3416 NO 
HISTÓRICO DO BCI.
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FONTE : PÁG  06 DO PROCESSO ALEGANDO QUE A ÁREA DE 90,18 M2 É REGULARIZADA.  

(AGUARDA  -SE O ÚNICO PROJETO APROVADO DE ÁREA 68,53 PROCESSO 3416 PARA CONFIRMAR A NÃO PROCEDÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO PRESTADA NA TABELA.
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FONTE: PÁG  07 DO PROCESSO: SURGIU UM NOVO PROTOCOLO  NA EDIFICAÇÃO AO CENTRO  COM A ALEGAÇÃO DE
APROVADO PELO  PROTOCOLO  3436/2021 QUE SERÁ SOLICITADO AO CADASTRO PARA CONFRONTAÇÃO DE INFORMA-

ÇÕES SE O PROTOCOLO EXISTIR.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA REPROVAÇÃO   (ANÁLISE PRELIMINAR)  

Informa-se de forma preliminar que o projeto apresentado está inapto/reprovado por colar em mais de duas divisas
além de possuir construção de um depósito junto ao afastamento frontal. Não seria aprovado pela lei antiga e nem pela
lei nova. Lançamentos de área para fins tributário não regularizam edificações sobretudo sem as certidões de lançamen -
to.

(  O fundo  é construído em três divisas e contando com a frente são quatro divisas sendo que o limite são duas divisas   
coladas)

“Art. 138. Os afastamentos mínimos laterais e de fundo das edificações deverão observar os seguintes critérios em
todas as zonas urbanas previstas no Plano Diretor:
I - edificações com altura de até 7 m (sete metros): 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), sendo admitido
colar em até 2 (duas) divisas; (redação dada pela LC nº 163, de 2021). “
Lei complementar 149; Seção V Dos Afastamentos Frontal, Laterais e de Fundo
“Art. 136. As edificações construídas nos lotes devem possuir afastamentos mínimos frontais, laterais e de fundo.
§ 1º O afastamento frontal mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e o alinhamento do lote,
medida perpendicularmente ao alinhamento.
§ 2º O alinhamento é a linha divisória entre o logradouro público e o lote.
§ 3º O afastamento de fundo mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e a divisa de fundo do lote,
medida perpendicularmente à divisa.
§ 4º O afastamento lateral mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e a divisa lateral do lote, medida
perpendicularmente à divisa.
§ 5º No caso de edificação acima de 7m (sete metros), constituída de vários blocos, independentes ou interligados
por pisos comuns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundo
previstos nesta Lei. (redação dada pela LC nº 163, de 2021).

(tem uma edificação de 6,86 m2 que o requerente chamou de depósito no afastamento frontal vide página 06 do pro-
cesso)
Art. 137. Os afastamentos frontais mínimos das edificações são os seguintes:
I - 0 (zero): nos terrenos localizados na ADE Central;
II - 3m (três metros): nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização;
III - 2m (dois metros): para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste artigo.

SOLICITO AO CADASTRO MUNICIPAL

01-Solicito que seja apenso ao processo a planta aprovada do processo 3416/2011

02-Solicito as certidões de lançamento do cadastro caso hajam certidões lançadas nos termos do decreto 3441/2018.

03-Apensar ao processo o material referente ao protocolo 3436/2011 citado pelo requerente na Pág.07 do processo

04-Solicita-se cópia do croqui munipal com cotas legíveis uma vez que o documento apenso ao processo pág.16 está ile -

gível.

05-Licença de demolição e baixa de demolição caso existam referentes a inscrição 01.07.047.0110.001
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O analista aguarda os documentos  para confrontação de informações, para posteriormente preencher o for-

mulário de análise padrão, já antecipando a reprovação    pela fundamentação legal apresentada  . Segue em duas vias

para que uma seja entregue ao requerente para conhecimento e também providências, caso o mesmo queira se mani-

festar nos autos  inserindo documentos probatórios  (somente serão analisados documentos inseridos de forma oficial

dentro do processo).

Atenciosamente.

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