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O processo nº 13576/2022(composto de folhas número 01 a 15),contém os documentos listados abaixo:
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Projeto arquitetônico Pág. 03
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Certidão negativa de débitos municipais Pág. 05
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Documento de identidade/identificação Pág. 07

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 08

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 09 a 11

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 12  a 13

Planta de Situação – SIG Pág. 14

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 15

NOTA TÉCNICA 01 Pág 16 a Pág. 25

Protocolo entrada documentos (Planta e ART) Pág.26

Requerimento padrão – 24/05/2022
PROTOCOLO Nº276226/2022 Pág.27
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Cópia nota de uma empresa de Mineração  Pág.29 e Pag.30

Autodeclaração do requerente das modificações realizadas Pág.31
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ART  e recibo Pág.33 e Pág.34
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SEGUNDA NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

PRIMEIRO PARECER DO ANALISTA ( cópia)

Encontra-se lançado no cadastro área construída de 41,1 m2, e o interessado informa que foi aprovado pelo 
processo nº 5375/2011 e habite-se nº 5902/2013 . Pelo princípio da segurança jurídica são protegidos o direito adquiri-
do, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

 Com relação ao acréscimo , o mesmo está colado em três divisas, ocupou a frente sem o afastamento exigido 
para o zoneamento que é de dois metros, e a presente área coberta comprometeu a iluminação da sala da construção 
apontada como tendo habite-se.

Artigos de fundamentação:   Art.137 e 138 LC 149/2020 ; Art.99 LC 152/2021

Diante do exposto a presente construção não é passível de aprovação por não atender a legislação conforme 
detalhado nesse parecer de vinte páginas.

SEGUNDO PARECER DO ANALISTA

Conforme pág 12 do processo, observa-se que foi lançado pelo cadastro uma área de 44,1 m2. Conforme pági-
na 10 do processo a licença de construção dessa área se deu em 26/08/2011 e o habite-se se deu em 08/08/2013 para 
essa área de 44,1m2 não havia construção lançada no afastamento frontal conforme comprova-se pela pag.12 do pro-
cesso.

O projeto apresentado continua com construção no alinhamento frontal colado em três divisas sendo inapto para apro-
vação.

Fundamentação para reprovação

Lei de uso e ocupação do solo  publicada em 23/12/2020 (artigo 137 afastamento frontal mínimo 2m) artigo 138 permi-
tido colar até duas divisas.

O requerente anexou uma cópia xerox de nota fiscal preenchida manual  de empresa de mineração, sem validade para o
analista por não ser um documento oficial. Não consta nenhum lançamento dessa construção no alinhamento frontal na
prefeitura, sendo a mesma irregular bastando confrontar a pág 12 do processo com o projeto apresentado á pág 35 
(Dúvidas encaminhar aos advogados da procuradoria Municipal ) O cadastro não lançou esse acréscimo e se o tivesse 
lançado deveria haver dentro do processo a certidão correspondente desse lançamento para fins tributários conforme 
determina o decreto 3441 /2018 artigo 3º e mesmo assim o alvará e habite-se não seria emitido pela secretaria de 
obras e sim de ofício pelo cadastro que forneceria apenas certidão. O requerente inseriu documentos no processo, mas 
o projeto continua colado em três divisas e invadindo afastamento frontal .
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Fundamentação: (Trecho do decreto 3441/2018)

Projeto inapto, reprovado, colado em três divisas e invadindo o afastamento frontal mínimo. Os lançamentos 
para fins tributário se dão por meio de certidões emitidas pelo cadastro e não consta nenhuma certidão que valide a 
construção dentro do afastamento frontal nem mesmo para fins tributários. O analista não valida   ou considera áreas   
sobe alegação de terem sido construídas  antes do decreto 3441/2018 sem as certidões estabelecidas no artigo 3º do 
decreto . Quem analisa se o documento é válido para lançamento de área é o cadastro e não o analista porque o lança-
mento é para fins tributários e quem emite o habite-se nesses casos não é a secretaria de obras.

Arquive-se o processo por ter retornado inapto pela segunda vez e em caso de recurso encaminhar à 

Procuradoria Municipal m

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
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO; DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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