
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO (AOS CUIDADOS DO CHEFE DO CADASTRO WARLEY   )  

PROCESSO Nº: 28604/2022

CONTRIBUINTE: PEDRO DO NASCIMENTO CRUZ NETO

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO 

DATA:  19 de JULHO de 2022

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

O processo nº 28604/2022 (composto de folhas número 01 a 19)

C  ONSIDERAÇÕES INICIAIS   SOBRE A ANÁLISE  E SUAS ETAPAS  

01-Construção com alvará e sem baixa de construção , serão analisadas pela legislação de regularização. Ter o
alvará de construção, sem baixa não significa de forma alguma que a construção é regularizada. A baixa da
construção por meio do alvará de habite-se é que finaliza o processo comprovando que a construção foi exe -
cutada conforme projeto aprovado.(Não tem no processo o projeto aprovado e no histórico não conta alvará
de habite-se)

02-Não consta no histórico do BCI projeto aprovado e sim uma “Alvará de licença de construção aprovado”
em 05/12/2018 processo 39751/2018 que será solicitado ao cadastro para ser apensado aos autos para
análise e confrontação com o projeto do requerente.( Caso seja divergente com relação ao projeto aprovado
(se existir), será considerado construção em desconformidade e será inteiramente reanalisado pela legislação
anterior  Lei 778/1973 para a qual já está reprovada devido ao afastamento frontal de 85cm sem adentrar em
outras questões)

03-O lote tem 30x12m e não é desmembrado e o requerente apresenta um projeto de meio lote e ainda com
segundo andar, e será solicitado ao cadastro o processo que deu ensejo a esse desmembramento represen-
tado no projeto vide pág. 03 do processo.

04-Somente após a verificação do processo 39751/2018 e do projeto que deu ensejo ao “Alvará de licença de
construção” verificado que a construção foi construída conforme projeto aprovado é que se passará a anali -
sar o acréscimo do segundo pavimento pela nova legislação multifamiliar. 

PROJETO INAPTO E FUNDAMENTAÇÃO PRELIMINAR

          De forma preliminar o afastamento frontal de 85 cm, não atende a legislação anterior Lei 778/1973
cujo artigo 173 estipula um afastamento frontal mínimo de 3 metros, e não atende também a legislação atual
artigo 137 da lc 149 , que para o zoneamento zap prevê 2 metros de afastamento frontal. O terreno não é
desmembrado no cadastro SIG e não consta nada no histórico do BCI e não há nenhum documento que com-
prove a legalidade desse desmembramento uma vez que o terreno é apresentado como tendo 6m de frente
e na pág.11 do processo tem 12m e não é desmembrado. O acréscimo deve respeitar os afastamento frontal
de 2m e demais parâmetros da legislação.( O segundo pavimento tem uma sacada mesmo afastamento do
primeiro pavimento de 85cm e um pergolado colado na divisa ).
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           O projeto tem vários erros de desenho, falta de cotas,  cortes incompletos e sem uma cota, erro de
apresentação  conforme  as  normas  da  prefeitura  e  é  inapto  para  aprovação  mesmo  que  o  processo
39751/2018 tenha sido aprovado em desconformidade com a legislação com 85cm de afastamento frontal.
(O analista aguarda os documentos para saber quem aprovou esse projeto ou manifestação do cadastro de
como se deu esse alvará de licença de construção).

                                    SOLICITO AO CADASTRO DOCUMENTAÇÃO E/OU MANIFESTAÇÃO

01- QUE APENSE O PROCESSO 39751/2018 COMPLETO AOS AUTOS COM O PROJETO APROVADO QUE DEU
ENSEJO AO “ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO” APROVADO EM 05/12/2018.

02-QUE APENSE AOS AUTOS O PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE UMA VEZ QUE O REQUERENTE
ESTÁ SOLICITANDO APROVAÇÃO DE MEIO LOTE COM SEGUNDO ANDAR DE ACRÉSCIMO.

PARECER DA   NOTA TÉCNIC  A:

O analista aguarda o processo 39751/2018  e também o processo que deu ensejo ao desmembramento
apresentado pelo requerente para continuidade dos trabalhos,  já antecipando que o projeto apresentado
não é passível de aprovação. Fica a critério do cadastro devolver e arquivar o processo tendo em vista que o
mesmo não será aprovado sendo o restante da análise dispensável diante dos problemas da construção.

Caso o requerente queira apresentar recursos e/ou documentos deverá fazê-lo formalmente dentro dos au-
tos do processo de forma fundamentada, inserindo os documentos por meio do cadastro.(somente serão
analisados documentos constantes nos autos do processo)

Segue em duas vias sendo uma para o requerente. 

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

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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