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LC 135_2019
1. Localização em Macrozonas

ZAP  - Zona de Adensamento Prioritário

Uso: Residencial, comercial, serviços, institucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo

O.K.  (   )          Não atende.  ( x  )

Lote Mín. Qua-
dra 
Máx.

Permeabilida-
de

Coeficien-
tes

Taxa de 
Ocupação

Testada
 Mínima

Instrumentos:

Norma 125 m²
(lotes 
existentes)

250 m²
(novos 
loteamen-
tos)

200 m 10%  
Básico: 1,0 
Máximo: 
3,6*  

80% 5 m
(lotes 
existen-
tes)
11 m
(novos 
lotea-
mentos)

8 m
(esquina 
lotes exis-
tentes)
12 m
(esquina 
novos 

Parcelamento, Edificação e 
Utilização compulsórios/IPTU 
progressivo/Desapropriação. /
Outorga Onerosa do Direito 
de Construir Transferência do 
Direito de Construir: recepto-
ra de UTDC. / Operação Urba-
na Consorciada 
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lotea-
mentos)

Proje-
to

7.768,46 - Não indicada (4916,46/7
768,46)

0,63 

(4591,25/77
68,46)*100

. 59,00%

102,28

Análi-
se

ok Na ok ok ok

*Máximo: 3,6 mediante: (a) outorga onerosa do direito de construir e/ou (b) transferência do direito de construir
e/ou (c) bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas 

ADE Eixos de Verticalização  

Uso: Os mesmos aplicados no zoneamento em que a ADE se sobrepõe. 

             Ok (   )                            Não atende (  x  )                    

Lote 
Mínimo

Quadra 
Máxima

Permeabilida-
de

Coeficientes Taxa de
 Ocupação

Testada 
Mínima

Instrumentos

Norma Os mesmos aplicados no zonea-
mento em que a ADE se sobrepõe.

Básico: 1,0 
Máximo: 5,5 

Os mesmos aplicados 
no zoneamento em 
que a ADE se so-
brepõe. *

 Outorga Onerosa do Di-
reito de Construir / Trans-
ferência do Direito de 
Construir: receptora de 
UTDC / Demais instru-
mentos previstos nas res-
pectivas zonas urbanas 

Projeto ok ok Na ok ok ok

Análise

* Máximo: 5,5 mediante: (a) outorga onerosa do direito de construir e/ou (b) transferência do direito de construir
e/ou (c) bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas 
* Quando a ADE Verticalização estiver sobreposta à ADE Central, os índices acima do básico somente podem ser uti-
lizados mediante aprovação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Curvelo. 
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2. Área mínima do Lote Atende Não atende

Lote mínimo: 125,00 m² ou 250,00 m² Área do lote: 7.768,46 m² x

3. Taxa de Permeabilidade 
x

Mínimo: 10%                                -

4. Coeficiente de Aproveitamento 

x
Mínimo: -x- 0,63 

Básico: 1,0

Máximo: 3,6

5. Taxa de Ocupação
xMáximo: 80%

.                                59,00%

6. Testada Mínima
x12,00 (regra geral)

15,00 metros (lotes de esquina)
102,28

7. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020 – art. 129 e 130)

Art. 129 Os valores da Taxa de Permeabilidade devem ser cumpridos medi-
ante área descoberta e permeável dotada de vegetação e livre de qualquer
elemento construtivo que impeça ou dificulte a infiltração de água no solo. 

Atende Não atende Não se aplica

x

Art.  130.  Para  empreendimentos  de uso  residencial  multifamiliar,  a  área
permeável mínima obrigatória deverá ser cumprida em espaços descober-
tos e vegetados, de uso comum dos condôminos. 

x

Parágrafo único. Em empreendimento de uso residencial multifamiliar hori-
zontal, será admitido que a área permeável mínima obrigatória ocupe área
privativa da unidade residencial. 

x

Inserir legenda ou nomear indicando a área permeável x

Indicar área permeável com legenda e valores na planta baixa e no carimbo. O imóvel está localizado em uma ZAP o
índice é de 10%. Enviar memória de cálculo.

8. Quanto a altura da edificação (LC 149/2020 – alterado pela LC 176 - art. 135)
Lotes de até 180 m²: 7,50 m, excetuando-se as platibandas e os volumes
de caixa d’água e caixa de escada;

Atende Não Atende Não se aplica

X

Lotes maiores do que 180 m² e menores do que 360 m²: 12,00 m, exce-
tuando-se as platibandas e os volumes de caixa d’água e caixa de escada; X
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Lotes iguais ou maiores a 360 m²: ilimitado. X
Parágrafo único. A  distância mínima de 1(um) quilômetro de qualquer
ponto da pista de pouso e decolagem do aeroporto municipal, para reali-
zação de edificações superiores a 10 metros de altura, assim como os de-
mais limites de segurança estabelecidos pelo “Plano Básico de Zona de
Proteção de Aeródromo”, definido em função das superfícies limitadoras
de obstáculos do aeroporto, com base no planejamento aeroportuário
aprovado pela ANAC, nos termos da Portaria do Ministério da Defesa –
Comando da Aeronáutica,  nº  256/GC5,  de  13 de  maio  de  2011,  que
‘dispõe sobre as restrições relativas as implantações que possam afetar
adversamente a segurança e a regularidade das operações aérea, e dá
outras providências’.”

x

9. Quanto ao afastamento frontal – (LC 149/2020 - art. 137)
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. 

Projeto Atende Não Atende

X

10. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (LC 149/2020 – alterado pela LC  176/2022 - art. 138)

• AFASTAMENTO LATERAL E DE FUNDO MÍNIMO - Menor distância
permitida entre qualquer elemento construtivo da edificação e as
divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a essas. 

Projeto (m) Atende Não
Atende

I - edificações com altura de até 7,50 m: 1,50 m, sendo admitido
colar em até 2 divisas, quando não houver aberturas;
II - edificações com altura acima  de 7,50 m até 9,50 m: 1,50 m,
sendo admitido colar 1 uma divisa, quando não houver aberturas;
III - edificações com altura acima de 9,50 m até 12,00 m: 1,50 m;
III - edificações com altura superior a 12,00 m: mínimo h/8, sendo
admitido afastamento de 1,50 m no fundo.

Esquerdo:15,00 m
Direito:0,00 m
Fundos: 12,47 m

x

Uso das duas divisas:
usou duas divisas

§ 1º Nas edificações com altura até 7,50 m quando não houver aberturas, admite-se o  afastamento mínimo  de
1,00 m .
§ 2º Em qualquer hipótese e respeitando a cota máxima de 7,50 m é admitido colar em até 2 divisas nos pavimen-
tos de garagem, loja e sobreloja.
§ 5º No caso de edificação acima de 7 m, constituída de vários blocos, independentes ou interligados por pisos co-
muns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundos previstos nes-
ta Lei. 

11. Quanto a vaga de estacionamento/garagem  - – Art. 140 LC 149/2020, Art. 235 LC 149/2020 Anexo III 
Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021

Atende Não Atende Não se aplica

Residencial Unidade com área entre 70 m2 e 200 m2: 1 vaga. X

Unidade com área maior que 200 m2: 2 vagas. X
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Área miníma 12,5 m² x
Art. 110. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais disposições deste Código no que
couber, às seguintes condições:
Acesso de veículos independente do acesso de pedestres; x

Vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima de
2,80 m cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, de-
verá ter a largura correspondente a dois vãos;

X

Nota: A entrada e saída do vão deve ser de 5,80m, assim como as circulações de veículos.

Circulação com largura mínima de 3,00 m, 3,50 m ou 5,00 m quando os
locais  de estacionamento formarem respectivamente  ângulos  de 30º,
45º e 90º;

X

Altura mínima de 2,30 m embaixo do vigamento; X

Locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente

Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da
localização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não
sendo permitido sobreposição às rampas, passagens, circulações e pata-
mares de acomodação;

x

Nota: Indicar esquema de circulação de veículos.

Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares
na estrutura e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída
independente para cada veículo

x

As faixas de circulação com mudança de direção terão largura livre míni-
ma e raio interno mínimo de 3,50 m x

As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições des-
te código no que couber, às seguintes exigências x

Nota: Devido a  fluxo de veículos no local o estacionamento deve apresentar entrada e saída de veículos em locais
distintos. Adequar.  

12. 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

Nota: As dimensões do lote divergem das constantes no BCI e SIG. Os lados da Av Bias Fortes e do posto de com -
bustível.

13.  Das áreas de estacionamento ( Art. 139 a Art. 140 LC 149/2020)
Art. 139. As edificações deverão dispor de áreas cobertas ou descobertas para estacionamento de veículos e, quan-
do for o caso, faixas de acumulação de veículos, áreas para carga e descarga, embarque e desembarque de passa-
geiros, reserva de vaga de estacionamento para portador de deficiência física e adoção de medidas mitigadoras
para atividades não residenciais. 
Art. 140. As vagas terão as seguintes dimensões mínimas, além das áreas de aces-
so, circulação e manobra: Atende Não

Atende
Não se
aplica
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I – estacionamento: 2,50 m de largura por 5,00 m de comprimento; x
II – carga e descarga: 3,00 m de largura por 9,00 m de comprimento, por 4,00 m de
altura; 

 
x

Nota : Demarcar a vaga para carga e descarga conforme ART 140 da LC 149 :
Art. 140. As vagas terão as seguintes dimensões mínimas, além das áreas de acesso, circulação e manobra:
 I - estacionamento: 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura por 5,00m (cinco metros) de compri -
mento; 
II - carga e descarga: 3,00m (três metros) de largura por 9,00m (nove metros) de comprimento, por 4,00m (quatro
metros) de altura; 
III - embarque e desembarque: 3,00m (três metros) de largura por 6,00m (seis metros) de comprimento, por 3,00m
(três metros) de altura. 
III – embarque e desembarque: 3,00 m de largura por 6,00 m de comprimento, por
3,00 m de altura. x

§ 4º O acesso às vagas de estacionamento exigidas para o uso não residencial de-
verá ser independente e isolado dos demais acessos à edificação. x

14. Da classificação e da localização dos usos do solo (LC 149/2020)

Art.  147.  § 4°  No processo de licenciamento de edificações destinado a
qualquer uso, deverá constar a categoria de uso a que se destina o imóvel
em projeto. 

Atende Não atende Não se aplica

Art. 147. Ficam estabelecidas as seguintes categorias de uso:
 I  -  quanto aos usos residenciais:  a) residencial  unifamiliar;  b) residencial
multifamiliar horizontal; c) residencial multifamiliar vertical.
 II - quanto aos usos não residenciais: a) comércio varejista; b) comércio ata-
cadista; c) serviços; d) indústrias; e) agricultura urbana; f) agricultura; g) pe-
cuária; h) produção florestal 
Projeto: USO NÃO RESIDENCIAL 

X

§ 2º As categorias de usos não residenciais previstas nas alíneas “a” a “e” do inciso II são consideradas usos urbanos
e as referidas alíneas “f” a “g” do mesmo inciso são consideradas usos rurais. 

LC 152_2021
15. Disposições Gerais – Seção I

Área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima de
1,20 m, não ultrapassem a 60% do afastamento mínimo e estejam de acor-
do com o Código de Posturas: não constará como área construída

Projeto Atende Não
Atende

Não se
aplica

x
Áreas para uso de guarda de material, armário, cabine de gás e abrigo de
animais, com altura igual ou inferior a 1,80 m: não constará como área
construída

x

Área de deck de piscinas ou sob terreno natural e rampas de acesso cober-
tas: não constará como área construída x

Saliências, nos termos desta Lei: não constará como área construída x
Área sob toldo,  conforme previsto no Código de Posturas:  não constará x
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como área construída
Área sem utilização sob projeção da edificação: não constará como área
construída x

Área de jardineiras, contada da fachada da edificação até 0,60m de proje-
ção: não constará como área construída x

Área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima de
1,20m, não ultrapassem a 60% do afastamento mínimo e estejam de acor-
do com o Código de Posturas: não constará como área construída

x

Nota: A dimensão da marquise é de 1,50m. Adequar .

Área aberta sob pérgula não constará como área construída desde que
esta não receba fechamento dos vãos existentes entre elementos construí-
dos formando toldo

x

16. Quanto a documentação exigível - Art. 29 LC 152/2021
Art. 29. O processo de licenciamento para a aprovação do projeto arqui-
tetônico deverá ser instruído com a seguinte documentação, sob pena
de indeferimento do pedido de aprovação de projeto:

Atende Não Atende Não se aplica

Projeto  arquitetônico,  acompanhado  do  Registro  de  Responsabilidade
Técnica (RRT), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), contendo:

x

Nota : A RRT está com área divergente da informada no projeto. No projeto informa a área de 4.916,00m² e na RRT
4.376,00 m².
a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote,
ou parte 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

Nota: A planta de situação deve conter a orientação magnética, da sua posição em relação aos logradouros públi-
cos e à esquina mais próxima; das construções já existentes, no mesmo e nos lotes adjacentes;
b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de
todas as dependências; x

Nota : Todas as dependências devem ter o nível representado.

c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo de fechamento de
terreno no alinhamento (gradil); x

Nota :Indicar fechamento do imóvel, gradil .

d)  seções  longitudinais  e  transversais  (cortes)  do  terreno  de  muro  a
muro, da edificação, de suas dependências e do passeio devidamente co-
tadas;

x

Nota : Os cortes devem ser de muro a mura da edificação, de suas dependências e do passeio devidamente cota-
das;(Pode ser utilizada interrupção) .
e) diagrama da cobertura; x
Nota : O diagrama de cobertura está fora de escala. Adequar .

III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da
concepção arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regula-
mento do Executivo. 

x



PÁG.:

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

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

#01

f) detalhes construtivos, quando necessários. x
Nota : 
Indicar o nível do passeio. Haverá necessidade de rampa para carga e descarga? A obra está no mesmo nível?
Indicar a área a ser demolida, consta na legenda porém não está representada em projeto. Adequar. 
Fazer corte para detalhamento do mezanino da loja 11.
O projeto refere-se a uma alteração e acréscimo . Acrescentar no título do carimbo a palavra acréscimo.
VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento;

VIII  - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao
imóvel de que trata o licenciamento; #01

X – documentos de identificação do proprietário. x
§ 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

NOTAS TÉCNICAS:
§ 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. 
§ 3º  Deve ser anexada ao projeto arquitetônico de edificação a Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto
geotécnico nos casos previstos no art. 144 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.
§ 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 Simplificação.
O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão público. 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 exi -
gência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes componentes e
da obra que se pretende executar.

17. Do alvará de demolição (LC 152/2021 – art. 35, 38, 39, 41 )

Art. 35.  § 5º A concessão da licença para construção de edificação em ter-
reno onde anteriormente existiu outra edificação que foi totalmente demo-
lida depende da comprovação de averbação do alvará de demolição na ma-
trícula do respectivo imóvel constante no Cartório de Registro de Imóveis,
salvo se tratar-se de posse comprovada. 

Atende Não atende Não se aplica

x

Art. 38. A demolição de edificação deverá ser licenciada, por meio da emis-
são de alvará de demolição ou de alvará de construção quando vinculada à
construção de edificação nova ou sua modificação, conforme o disposto no
§ 3º do art. 35 desta Lei. 

x*

Nota : Apresentar ART para execução da demolição.

Art. 39. Após a conclusão da demolição licenciada ou na hipótese de regula- X
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rização de demolição não licenciada, o proprietário ou possuidor do imóvel
deverá solicitar ao Executivo Municipal a emissão da  Certidão de Demoli-
ção. 

Art. 38. § 4º A licença de demolição será concedida juntamente com a licença para movimentação de terra e entu -
lho.

Art. 41. Em qualquer demolição e retirada de entulho, o responsável técnico e o proprietário ou possuidor serão os
responsáveis por todas as medidas de segurança de terceiros, do logradouro público e de propriedades vizinhas,
bem como por todas as medidas necessárias à garantia de limpeza e circulação dos transeuntes. 

18. Do Movimento de Terras, Entulho e Material Orgânico (LC 152/2021)

Art. 42. A execução do movimento de terras, entulho e material orgânico
deverá  ser  previamente  licenciada,  juntamente  com o  licenciamento  da
construção de edificação ou sua modificação ou da demolição, e obedecerá
ao direito de vizinhança, às Normas Técnicas Brasileiras, à legislação ambi-
ental, ao Código de Posturas e ao disposto nesta Lei. 

Atende Não atende Não se aplica

x

Nota: Solicitar licenciamento para execução da movimentação de terra.

Art. 43. Na execução do movimento de terra, entulho e material orgânico é
obrigatório:
I - adoção de medidas técnicas de segurança necessárias à preservação da
estabilidade e integridade das edificações, das propriedades vizinhas e da
área pública;
II  -  apresentação de projeto de terraplanagem elaborado por responsável
técnico;
III - acompanhamento por responsável técnico. 

x

Nota: Apresentar ART para execução do movimento de entulho.

Parágrafo único. O proprietário do imóvel ou o responsável técnico pela modificação das condições naturais do ter -
reno que cause instabilidade ou dano de qualquer natureza a logradouro público ou terreno vizinho é obrigado a
executar as obras corretivas necessárias. 

19. Quanto aberturas de vãos nas divisas - Art. 68 LC 152/2021
Art. 68. A permissão para aberturas de vãos de iluminação e ventilação voltados para as divisas dos lotes, em edifi -
cações dispensadas da exigência de afastamentos lateral e de fundo mínimos, deverá atender ao seguinte:
I - afastamento mínimo de 1,50m para as divisas laterais e de fundo; x
II - a partir do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, o fosso
deverá permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D:
a) D = 1,50m + (A - 5,30m)/10, no caso de os vãos iluminarem e ventila-
rem exclusivamente compartimentos de permanência transitória;
b) D = 1,50m + (A - 5,30m)/4, no caso de os vãos iluminarem pelo menos
1 compartimento de permanência prolongada.

x

20. Dos Elementos Construtivos e dos Materiais de Construção  – Seção II (LC 152/2021)
Art. 70. O conveniente dimensionamento, especificação e emprego de materiais, elementos construtivos e instala -
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ções deverá assegurar estabilidade, segurança e salubridade às obras, edificações e equipamentos. 
§1º O desempenho obtido pelo emprego de componentes habituais ou não, bem como sua utilização, será da in-
teira responsabilidade do responsável técnico que os tenha especificado ou adotado. 
Art. 71. As estruturas de fundação ou outras estruturas deverão ficar in-
teiramente dentro dos limites do lote e garantir, na sua execução, a segu-
rança das pessoas e das edificações vizinhas, de forma a evitar, obrigato-
riamente, quaisquer danos a logradouros públicos e instalações de servi-
ços

Atende Não Atende Não se aplica

Art. 72. As coberturas deverão ser feitas de modo a impedir o despejo de
águas pluviais nos terrenos vizinhos e logradouros públicos, devendo es-
tas ser canalizadas e ter seus condutores ligados a sarjetas, a sistemas de
esgotamento de águas pluviais ou à caixa de captação. 

x

Nota : Representar na cobertura e nas marquises os sistemas de canalização e condutores .

§ 2º As edificações habitacionais, no que se refere a seu desempenho, deverão obedecer às normas técnicas pre -
vistas nas seis partes da NBR 15575:2013 da ABNT, além das demais normas técnicas que a mesma cita expressa -
mente como necessárias para sua aplicação, tais como a NBR 15215:2005, relativa à iluminação natural e o ambi -
ente construído. 

21. Quanto a fachada – Art. 74 a Art. 77 LC 152/2021
§ 1º As saliências poderão ter dimensão máxima de 1,00 m e avançar sobre as áreas
delimitadas pelos afastamentos mínimos em até 0,25 m. Atende Não

Atende
Não se
aplica

§ 2º As saliências deverão situar-se à altura de 2,60 m acima de qualquer ponto do
piso imediatamente abaixo, com exceção dos pilares x

§ 4º Em saliências utilizadas para instalação de sistemas de ar-condicionado, é obri-
gatório haver dispositivo que impeça o gotejamento ou despejo de resíduos sobre a
vizinhança ou logradouro público.

x

§ 3º As marquises deverão atender, cumulativamente, às seguintes exigências: x
 Ter altura mínima de 3,00 m acima de qualquer ponto do piso; x
Ser executadas em material durável e dotadas de calhas e condutores para água plu-
vial; x

Não conter pilares de sustentação, grades, peitoris ou guarda-corpos, sendo consti-
tuídas por balanços nas projeções da fachada sobre o piso térreo x

A marquise deverá ter no máximo 60% da largura do passeio, limitada a 1,00 m. x
Nota: A marquise excede o máximo permitido da largura. Adequar .

*Necessário apresentar no projeto as dimensões da marquise da fachada do muro, e em relação ao passeio para
melhor análise
*Nenhum elemento de fachada poderá avançar sobre o passeio, exceto marquise.

22. Dos Ambientes e Compartimentos – Subseção I – Disposições Gerais (LC 152/2021)
Art. 78. Os compartimentos terão sua destinação considerada pela sua designação no projeto e deverão atender
aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas. 
§ 1º Os compartimentos de permanência prolongada são
aqueles  destinados  a,  pelo  menos,  uma  das  seguintes
funções: I - repouso; II - estar ou lazer; III - tratamento ou

§ 2º Os  compartimentos de utilização transitória são
aqueles destinados a, pelo menos, uma das seguintes
funções: I - circulação e acesso de pessoas; II - higiene;
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recuperação de saúde; IV - trabalho, reunião, ensino; V -
recreação; VI - prática de esportes ou exercício físico 

III - guarda de veículos; IV - guarda de materiais 

Art. 80. Para todo tipo de edificação, aplica-se, ainda, o seguinte: Atende Não Atende Não se aplica
I – nos casos de teto inclinado, o pé direito  definido pela média das alturas
máxima e mínima do compartimento, respeitada, nas edificações de uso
não residencial, a altura mínima de 2,10 m;

x

II – nenhum compartimento poderá ser subdividido com prejuízo das áreas
e dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei; x

III – é obrigatória a instalação de guarda-corpo com altura mínima de 0,90
m, sempre que houver desnível superior a 1,00 m entre pisos; 

x

IV – os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10 m. x

23. Quanto a guarda-corpo  - Art. 80 LC 152/2021
É  obrigatória  a  instalação  de  guarda-corpo com altura  mínima de
0,90 m sempre que houver desnível superior a 1,00 m entre pisos;

Atende Não Atende Não se aplica

x

24. Das Edificações de Uso Não Residencial - Art. 85 a Art. 88 LC 152/2021
Atende Não Atende Não se aplica

As edificações destinadas a usos não residenciais deverão dispor de,
no mínimo, um lavabo em cada pavimento x

As instalações sanitárias destinadas a uso comum deverão atender ao
previsto no Anexo III desta Lei, bem como às diretrizes contidas na le-
gislação  de  medicina  e  segurança  do  trabalho  e  acessibilidade  e,
quando derem acesso a compartimentos destinados a trabalho, refei-
tório ou consumo de alimentos, serão providas de antecâmara ou an-
teparo.

x

Nota :Lojas 11 e 05 prover anteparo ou antecâmara para as instalações sanitárias .
As  edificações destinadas a usos  específicos,  como de educação e
saúde, deverão obedecer, ainda, às normas dos órgãos competentes
da União, do Estado e do Município, cabendo ao responsável técnico
providenciar o licenciamento do projeto nessas instâncias previamen-
te à aprovação de projeto junto ao Executivo, quando necessário. 

x

Art. 88. As edificações de uso coletivo deverão atender a NBR 9050:2015 da ABNT. 

25. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum - Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021
Art. 89. As circulações horizontais e verticais e os halls das edificações serão classificados como de uso privativo
quando pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum quando destinadas ao acesso a mais de uma
unidade autônoma, ou quando houver uso público ou coletivo. 
Parágrafo único. As circulações horizontais e verticais e os halls de que trata o caput deste artigo obedecerão ao
disposto nos Anexos V desta Lei e à legislação e às normas técnicas pertinentes. 

ESCADAS Atende Não Atende Não se aplica
A altura do degrau não deve ser maior que 0,18 m, e o piso não deve
ter menos de 0,27 m, não podendo o somatório da largura do piso
mais duas vezes a altura do degrau ser menor que 0,63 m nem maior
que 0,64 m, ressalvadas as normas de segurança para as escadas co-
letivas;

x
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Fórmula de Blondel  -  : 63cm < 2E + P < 64 cm 
Nota :Detalhar escada do mezanino da loja 01 e loja 11.
Os degraus em leque ou escada helicoidal terão no mínimo 0,27 m na
parte média dos pisos. x

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

x

Em todas as habitações coletivas as caixas de escadas deverão ser ilu-
minadas e ventiladas de acordo com a regra dos cômodos de perma-
nência transitória, excetuadas as escadas de incêndio, que deverão
obedecer à legislação específica.

x

Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será per-
mitido o emprego exclusivo de escada helicoidal para o acesso aos
demais níveis.

x

Nas edificações coletivas com dois ou mais pavimentos não será per-
mitido o uso de degrau no patamar x

26. Quanto a acessibilidade das edificações – Art. 92 a Art. 97 LC 152/2021
É obrigatória a comunicação entre o hall do elevador e a escada de incêndio. 
Parágrafo único. A exigência prevista no caput deste artigo poderá ser dispensada se
atendidas as seguintes condições: I - o elevador der acesso direto a cada uma das
unidades autônomas da edificação; II - cada uma das unidades autônomas da edifica-
ção tiver acesso à escada de incêndio. 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Percurso acessível, quando exigido, além de atender as normas fixadas na ABNT, de-
verá estar livre de barreiras arquitetônicas e possuir piso antiderrapante e contínuo,
sendo vedada a utilização de piso intertravado

x

Nota : Indicar percurso acessível .
§ 1º Nas edificações deve ser garantido pelo menos um percurso acessível às pesso-
as portadoras de deficiência do logradouro ao interior da edificação, das lojas e das
áreas de uso comum da edificação.

x

§ 2º A acessibilidade às áreas comuns fica dispensada nas edificações com mais de
um pavimento e que não estejam obrigadas à instalação de elevador x

Art. 96. O sanitário acessível, quando exigido, deverá garantir os requisitos mínimos
previstos na ABNT: x

§ 1º Nas  Edificações de Uso Público deve ser garantido pelo menos um sanitário
acessível, para cada sexo, em cada pavimento, com entrada independente dos de-
mais sanitários coletivos.

x

§ 2º Nas Edificações destinadas aos Serviços de Uso Coletivo, nos termos da Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e da alínea “a” do inciso II do art. 94 desta
Lei, deve ser garantido pelo menos um sanitário acessível em cada pavimento, com
entrada independente dos demais sanitários coletivos.

x

§ 3º Nas Edificações de Uso Coletivo previstas nas alíneas “b”, “c” e “d” do inciso II do
art. 94 deste Lei, quando obrigatório ou na existência de sanitário de uso comum ou
aberto ao público, este deverá ser acessível ao uso por pessoa portadora de deficiên-
cia e deverão ter entrada independente dos demais.

x

§ 4º As edificações de uso público existentes deverão, no prazo de até 5 (cinco) anos, iniciar o processo de adapta-
ção do edifício às normas de acessibilidade. 



PÁG.:

Nota Técnica Versão nº 06
2022-06-06

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

Art. 97. As vagas de estacionamento de veículos para uso de pessoas portadoras de
deficiência deverão atender, além dos requisitos constantes da ABNT, os seguintes
requisitos:
I- localizarem-se próximas ao acesso à edificação; 
II – percurso entre a vaga e a entrada da edificação totalmente acessível e sinalizado;
III – utilização de piso contínuo e antiderrapante, sendo vedado o piso intertravado; 
IV – serem de livre acesso, não configurando vagas presas. 

x

As rampas de garagem deverão ter inclinação máxima de 20% e pé-direito de 3,00
m, além de atender as normas técnicas previstas na NBR 9050:2015 da ABNT e alte-
rações posteriores.
Art. 92. A construção, modificação e ampliação de edifício público ou privado obedecerão às disposições previstas
nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas pertinentes.
Parágrafo único. No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, destinada ao uso re-
sidencial, comercial, de serviços ou industrial, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, os re-
quisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em alteração, excetuada a hipótese
de impossibilidade de atendimento aos mesmos, comprovada por meio de laudo técnico. 
I – Edificações de Uso Público: aquelas administradas por entidades da Administração Pública, direta ou indireta, ou
por empresas prestadoras de serviços públicos e as destinadas ao público em geral. 
II – Edificações de Uso Coletivo: aquelas destinadas às seguintes atividades, nos termos da Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo: a) serviço de uso coletivo, exceto os previstos no inciso I deste artigo;  b) comércio, em
ambientes de lojas;  c) indústria; d) serviços de natureza hoteleira, cultural, esportiva, financeira, de saúde, social,
religiosa, recreativa, turística e educacional;
 III – Edificações de Uso Privado: aquelas destinadas à habitação, à exceção das habitações unifamiliares, e às ativi-
dades e serviços não mencionados na alínea “d” do inciso II deste artigo. 

27. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021)  *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

* Art. 99. 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;
II - o vão de iluminação e ventilação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja
igual à sua largura;
III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e pela área de serviço,
atenderá:
a) vãos de iluminação e ventilação com distância máxima de 3,00m (três metros) da face externa da varanda ou da
área de serviço;
b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de iluminação, limitada a
duas vezes o seu pé-direito;
c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas as condições de venti-
lação, respeitadas as demais normas legais pertinentes.

28. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
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Comparti
mentos
 Loja 01

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto

3.110,3
5 11,60 136,20 (282,00) 9,00 2,00

Iluminação não atende indicar venti-
lação mecânica.( As telhas translúci-
das auxiliam na iluminação),

ok ok Na ok ok Porém  é  necessário  indicar  ventila-
ção mecânica.

Padaria 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
26,75 2,50 6,00 9,00 1,40

Ok Ok Ok Ok ok

Sobrelo-
jas¹ e ² * 2,00 ¹1/10 2,40² - ¹ - permitida ventilação mecânica 

Projeto 

139,69 11,45 55,00 3,78* 1,20 ² - pé-direito máximo = 3,00m. 

Ok Ok Na Na ok * O pé direito  máximo deve ser  de
3,00m

Vestiário 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  pé-direito máximo = 3,00m. 
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Feminino

Projeto

22,01 3,70 2,40 3,78* 0,80 (Está localizado na sobreloja, utilizar 

ok ok ok Na ok  O mesmo pé direito.)

Vestiário
Masculino 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  pé-direito máximo = 3,00m. 

Projeto 
22,01 3,70 2,40 3,78* 0,80 (Está localizado na sobreloja, utilizar 

ok ok ok Na ok  O mesmo pé direito.)

Depósito 9,40 2,35 - 9,00 1,20

Banheiro 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60 Caso o ambiente for utilizado apenas 

Projeto 2,82 1,20 0,48 9,00 0,60 Para lavabo alterar nomenclatura.

Na Na ok ok ok (existe 01 chuveiro indicado)

Instalação
sanitária*
Externa F

3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Projeto
5,95 1,70 * 9,00 0,80 Na: Não atende,

ok ok Na ok ok  indicar ventilação mecânica.

Instalação
sanitária*
Externa M

3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Projeto
5,95 1,70 - 9,00 0,60 Na: Não atende,

ok ok Na ok ok  indicar ventilação mecânica.

PNE 
Externa 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80 ¹ Indicar ventilação mecânica 

Projeto
3,22 1,50 - 0,90 Na: Não atende,

ok ok Na ok ok  indicar ventilação mecânica.

Escada _ 1,20² 1/8 2,70 ¹ 0,80 ¹ - havendo passagem sob escada, PD
mín.= 2,10m.

Projeto
9,08 1,30 - 3,78 1,30 ² - largura livre de corrimão. 

ok ok - ok ok
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29. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 02

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
162,76 5,85 28,53 5,40 5,85

ok ok ok ok ok

 PNE * 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,80 ¹ - permitida ventilação mecânica 

Projeto

3,24 1,80 - 5,40 0,90

ok ok Na ok ok Na:Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica.

Instalação
sanitária* 1,50 1,00 ¹ 2,70 0,60 ¹ - permita ventilação mecânica 

Projeto
1,98 1,10 - 5,40 0,60 Na:  Não  atende,  indicar  ventilação

mecânica .

ok ok Na ok ok Altera nomenclatura para lavabo.

30. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos

Área
mínima

Dimen-
são

Área mínima do
vão de iluminação

Pé direi-
to míni-

Largura
mínima

Observação
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 Loja 03 (m²) Mínima
(m)

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

mo (m)
dos vãos
de aces-
so (m)

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
44,54 3,85 17,71 5,40 3,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,80 ¹ - permita ventilação mecânica 

Projeto

3,00 1,50 - 5,40 0,90

OK OK Na Ok ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica .

31. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 04

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10 3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00 - permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
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breloja 

Projeto
44,54 3,85 17,71 5,40 3,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,50 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80 ¹ - permitida ventilação mecânica 

Projeto

3,00 1,50 ¹ 5,40 0,90

ok ok Na ok ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica .

32. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 05

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
186,44 5,85 17,64(16,38) 5,40 2,80

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,60  - ¹permita ventilação mecânica 

Projeto

3,24 1,80 ¹ 5,40 0,90 Na: Não atende,

Ok Ok Na ok ok  indicar ventilação mecânica .

Instalação 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  - ¹permita ventilação mecânica 
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sanitária*

Projeto

1,98 1,10 ¹ 5,40 0,60 Alterar nomenclatura para lavabo 

Na Na Na Ok Ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica.

33. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 06

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
138,25 5,82 26,91 5,40 5,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,80  - permita ventilação mecânica 

Projeto

3,24 1,80 ¹ 5,40 0,90 Na: Não atende, 

ok ok Na ok ok indicar ventilação mecânica.

Instalação
sanitária* 3,25 1,30 ¹ 2,70 0,60 Alterar nomenclatura para lavabo

Projeto

1,98 1,10 ¹ 5,40 0,60   - ¹permita ventilação mecânica 

Na Na Na ok ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica.
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34. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 07

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
46,24 3,85 6,93 5,40 3,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,30 ¹ 2,70 0,80  ¹ permita ventilação mecânica 

Projeto

3,22 1,50 ¹ 5,40 0,90 Na: Não atende,

ok ok Na ok ok Indicar Ventilação mecânica

35. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos

Área
mínima

Dimen-
são

Área mínima do
vão de iluminação

Pé direi-
to míni-

Largura
mínima

Observação
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 Loja 08 (m²) Mínima
(m)

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

mo (m)
dos vãos
de aces-
so (m)

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10

3,0¹ /
3,5² /
5,50³
3,85

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
46,24 3,85 6,93 5,40 3,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  - permita ventilação mecânica 

Projeto

3,22 1,50 ¹ 5,40 0,90 *Indicar Ventilação mecânica

ok ok Na ok ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica.

36. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 09

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10 3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00 - permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
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tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto 46,24 3,85 6,93 5,40 3,85 46,58

ok ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  - ¹permita ventilação mecânica 

Projeto 3,22 1,50              Na 5,40 0,90 Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica.

37. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 10

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
46,24 3,85 6,93 5,40 3,85 46,58

ok ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60  - ¹permita ventilação mecânica 

Projeto

3,22 1,50 ¹ 5,40 0,90 Na: Não atende, 

ok ok Na ok ok indicar ventilação mecânica.
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38. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 11

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
381,60 7,80 78,36 5,40 7,80

OK OK OK OK OK

Sobrelo-
jas¹ e ² * 2,00 ¹1/10 2,40² - ¹ - permita ventilação mecânica 

Projeto 

107,01 8,70 16,20 - 0,90 ² - pé-direito máximo = 3,00m. 

ok ok ok Na ok *Indicar pé-direito(Detalhar com cor-
te)

PNE (ter-
reo) * 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,90 ¹Permitida ventilação mecânica

Projeto

3,24 1,50 4,80 0,90 Na: Não atende, 

ok ok Na ok ok indicar ventilação mecânica 

Instalação
sanitária* 3,25 1,30 ¹ 2,70 0,60 ¹Permitida ventilação mecânica
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Projeto

1,98 1,10 - 4,80 0,60 Na: Não atende,

Na Na Na Ok Ok  indicar ventilação mecânica .
*Alterar nomenclatura para lavabo 

Vestiário
sanitária*
Mezanino

3,25 1,30 ¹ 2,70 0,60

Projeto

2,04 1,20 - 4,80 0,60 *Alterar nomenclatura para lavabo 

Na Na Na ok ok Na:  Não  atende,  indicar  ventilação
mecânica 

Instalação
sanitária*
Mezanino

3,25 1,30 ¹ 2,70 0,60 *Alterar nomenclatura para lavabo 

Projeto
2,04 1,20 - 4,80 0,60 *Indicar ventilação mecânica.

Na Na Na ok ok Não atende

Escada - 1,20 1/8 ¹ 2,70 0,80

Projeto
0,90 OK 2,58 0,80

¹ - havendo passagem sob escada, al-
tura do vão h=2,10m.²  - largura livre
de corrimão. 

ok ok ok ok

AS 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

Projeto
3,82 1,70 - 3,78 0,80 A iluminação não atende.

ok ok Na ok ok

39. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 12

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10 3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00 - permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
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nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
24,00 4,85 27,16 9,00 4,85

ok ok ok ok ok

PNE * 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,80 ¹ Indicar ventilaçã mecânica

Projeto

3,52 1,50 ¹ 9,00 0,90 Na: Não atende, 

ok ok Na ok ok indicar ventilação mecânica 

40. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos
 Loja 13

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Lojas* 12,00³ 2,40 1/10
3,0¹ /
3,5² /
5,50³ 

2,00

- permita ventilação mecânica. - em
lojas acima de 150,00 m² serão obri-
gatórios sanitários calculados confor-
me a demanda e separados por gê-
nero.¹  -  para  área  até  50,00m²  ²  -
para área acima de 50,00m²,  sendo
neste caso obrigatória  a  construção
de sanitários separados para os dois
sexos e devendo um deles ser adap-
tado para PNE. ³  -  quando tiver so-
breloja 

Projeto
24,00 4,85 27,16 9,00 4,85

ok ok ok ok ok

PNE* 3,25 1,50 ¹ 2,70 0,80 ¹Indicar ventilação mecânica
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Projeto
3,52 1,50 - 9,00 0,90 Na : Não atende,

OK OK Na OK OK  indicar ventilação mecânica 

41. Quanto a instalações de lixo - Art. 107 LC 152/2021

As edificações multifamiliares de uso residencial, não residencial e mis-
to deverão dispor de compartimentos para estocagem de lixo.
Excetuam-se da exigência do caput deste artigo as residências multifa-
miliares horizontais com acessos independentes e diretos ao logradou-
ro público.

Atende Não Atende Não se aplica

X

Não se aplica 
42. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e 135/2019)
43. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Art. 185 a Art. 190 LC 149/2020)
44. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020)
45. Quanto à outorga do direito de Construir e Alteração de uso (Art 196. a Art 199 LC 149/2020)
46. Quanto a Transferência do Direito de Construir ( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020)
47. Quanto a imóvel tombado ou inventariado (LC152/2021)

 O lote localiza se na Avenida Bias Fortes, 1699 bairro Vila de Lourdes, Curvelo /MG, que é um trecho
da rodovia Br135 que adentra o perímetro urbano da sede do Município de Curvelo. As rodovias e 
trechos mesmo que urbanizados junto a sua faixa de domínio ,são de competência do órgão DER. 
Foram indicadas correções na análise a serem feitas . Após realizadas as correções o requerente 
deve providenciar junto ao DER a anuência formal manifestada na folha do projeto com assinatura 
do responsável do órgão DER.
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PARECER DA ANÁLISE:

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

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.

                                                                  Gabrielle Lima Ferreira Eng. Civil –
                                                                        CREA/MG 34.3955/D 

ILMO SR.
Valério Diniz Mourthé 
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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