
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO MUNICIPAL 

(Aos cuidados do chefe de  cadastro Warley)

PROCESSO Nº: 19507/2022

CONTRIBUINTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MELO 

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  08 de JUNHO de 2022

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

O processo nº 19507/2022 (composto de folhas número 01 a 15).

RESUMO DAS QUESTÕES

Observa-se que se trata de construção já existente no local conforme imagem do SIG da prefeitura e
conforme lançamento de construção pelo cadastro municipal. (vide imagem anexa)

Na capa do processo, solicita-se aprovação de projeto com liberação de Alvará, mas como a constru-
ção é existente, se trata de regularização até que se apresente o projeto aprovado com baixa da construção
para que se possa verificar o acréscimo/ reforma comparando o projeto aprovado se existir com o projeto
apresentado.

O projeto apresenta informação no carimbo como reforma e acréscimo mas não apresenta nenhum
projeto aprovado para que se mensure a reforma e seus limites e falta o histórico do BCI .
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

                                  Fonte : SIG IMOBILIÁRIO

Caso a área lançada pelo cadastro no SIG tenha sido nos termos do decreto 3441/2018, faz-se necessário que
o cadastro apense ao processo as certidões de lançamento nos termos do artigo 3º do decreto. Somente por
meio dessas certidões,  será possível comprovar a área lançada para efeito tributário isento do habite-se. 

O que divergir do croqui e da certidão emitida pelo cadastro, será objeto de análise de acréscimo conforme
legislação vigente. Se for expedido alvará de construção será somente em relação ao acréscimo.

SOLICITO AO CADASTRO MUNICIPAL

01-Histórico do BCI completo (não foi inserido no processo)

02-Cópia do Croqui mais legível / cotas legíveis. (através desse documento que será possível confrontar a
construção existente com o projeto proposto).

03-Apensar os projetos aprovados / processos anteriores, se existirem,  haja vista que se o interessado está
solicitando reforma /  ampliação nos carimbos de projeto deve ser em cima de um projeto aprovado e o mes-
mo não foi inserido nos autos.

04-Certidão de lançamento conforme o artigo 3º do decreto 3441,  caso a área lançada seja  em função do
mesmo.

A analista aguarda os documentos e /ou  manifestações para prosseguimento da análise.

 Segue em duas vias para que uma seja entregue ao solicitante para conhecimento e também providências,
caso o interessado queira se manifestar nos autos.

Atenciosamente.,

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