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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O  requerente solicita acréscimo de projeto  de um segundo pavimento  sobre uma construção e  o mesmo
auto declara  (levantamento aprovado na prefeitura processo 39751/2018). Foi solicitado esse processo ao
cadastro e verifica-se que o alvará foi emitido em 05/12/2018 e venceu em 05/06/2020 tendo o mesmo vali-
dade de 18 meses.Comprova-see que que não foi dado baixa na construção/ habite-se estando a mesma irre-
gular e para análise do acréscimo faz-se necessário a regularização mediante baixa de construção/habite-se
dessa  construção  de  129,90m2 que o  requerente  alega  (levantamento  aprovado  na prefeitura  processo
39751/2018).Não faz sentido proceder acréscimo de algo irregular sem baixa de construção/ habite-se e pre-
sume-se que se algo esta´sendo acrescido , está sendo acrescido a algo regular e  com habite-se.

Para solução do problema aplica-se a LC152 e seus institutos .

(Ao profissional público cabe aplicar somente o que a lei determina )

Com base na legislação  ,   o alvará de construção não pode ser renovado e não se enquadra nas hipóteses I,II, e  
III do artigo 130 da Lc 152 e aplica-se regularização se  ç  ão IX da Lc152. Uma vez que o requerente possui pré  -  
via licença conforme alvará expedido em 05/12/2018 não cabe a aplicação do artigo 48 de forma direta, e res-
ta ao requerente solicitar a baixa da construção (quem solicita é o requerente) que somente será dada se o
requerente tiver construído conforme projeto aprovado.   Após esse procedimento , se constatado que a cons  -  
trução encontra-se construída diferente do projeto aprovado aplica-se o artigo 48 da lc152 e todo projeto
existente será analisado pela lei anterior Lei 778/73 e suas alterações LC 110 e Lc113.

Hipótese 01- O requerente solicita a baixa de construção/ habite-se do projeto constante dos autos do    pro -
cesso 39751/2018 , a fiscalização faz a vistoria e emite a baixa dessa construção com a correspondente anota-
ção no BCI e Histórico e após confirmação dessas informações o segundo pavimento será analisado pela legis-
lação atual.

Hipótese 02- A construção não foi executada conforme projeto aprovado e foi reprovada no habite-se/ baixa
de construção e nesse caso aplica-se o Art.48 da LC 152 garantindo ao mesmo que o  projeto será analisado
pela lei anterior Lei 778/73 e suas alterações Lc110 e Lc113. Não cabe acréscimo de construção irregular /
sem baixa de construção / habite-se e a análise do acréscimo fica vinculada ao habite-se  da planta do proces-
so 39751/2018.

Obs: Não existe na legislação salvo conduto ou anistia para construções irregulares e a regularidade se dá após a
vistoria de habite-se. O que cabe é a aplicação dos institutos da LC 152 referentes a  regularização seção IX da
Lc152.
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Segue anexo a cópia da legislação referente aos assuntos tratados nesse parecer. Controvérsia e/ou recursos com 
relação a aplicação dos institutos da legislação, remeter à Procuradoria Municipal para emissão de parecer a ser 
inserido nos autos.(A procuradoria tem competência de ofício e legitimidade para apreciação da legislação).

ANEXO LEGISLAÇÃO CONSULTADA

Seção V Do Alvará de Construção   LC 152  

 Art. 35. Nenhuma obra prevista nos arts. 22 e 23 desta Lei poderá ser iniciada sem a emissão do respec-
tivo Alvará de Construção, salvo a hipótese prevista no § 7º do art. 30 desta Lei.
 § 1º Desde a data de aprovação do projeto, o proprietário ou o responsável técnico poderá solicitar a 
concessão do alvará de construção, que deverá ser emitido no prazo de 15 (quinze) dias contados da data
da solicitação.
 § 2º A demolição e a movimentação de terra ou entulho vinculados à construção de edificação nova ou 
a sua modificação serão licenciados por meio do Alvará de Construção da obra principal. 
§ 3º A demolição deverá atender a todas as exigências previstas na Seção V deste Capítulo ainda que 
seja licenciada na forma prevista no § 3º deste artigo. 
§ 4º A emissão das licenças contidas no Alvará de Construção que sejam fato gerador da taxa de fiscali-
zação de execução de obras particulares, conforme disposições previstas no Código Tributário Munici-
pal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 2017), e/ou de preço público instituído pelo Muni-
cípio, estará condicionada à comprovação do respectivo pagamento. 
§ 5º A concessão da licença para construção de edificação em terreno onde anteriormente existiu outra 
edificação que foi totalmente demolida depende da comprovação de averbação do alvará de demolição 
na matrícula do respectivo imóvel constante no Cartório de Registro de Imóveis, salvo se tratar-se de 
posse comprovada.
 Art. 36. O Alvará de Construção terá validade de 4 (quatro) anos, a partir da data de sua expedição. 
§ 1º O prazo mencionado no caput deste artigo não correrá durante impedimento judicial momentanea-
mente insanável pelo proprietário, desde que devidamente comprovada sua duração por documento 
hábil. 
§ 2º Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo sem que a obra tenha sido concluída, o Alvará de 
Construção poderá ser revalidado por mais 4 (quatro) anos para conclusão da estrutura não executada, 
desde que não tenha havido alteração na legislação municipal pertinente. 
§ 3º Na ocorrência de alteração na legislação municipal devem ser aplicadas as regras de transição pre-
vistas no art. 130 desta Lei. 

Art. 130. Nas seguintes situações é garantida a aplicação dos parâmetros urbanísticos e demais exigên-
cias relativas à construção de edificações previstos na legislação anterior a esta Lei: 
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I - projetos apresentados para aprovação até a data de publicação desta Lei, desde que o alvará de cons-
trução seja requerido em até 60 (sessenta) dias após a sua aprovação;
 II - projetos aprovados até a data de publicação desta Lei, desde que o alvará de construção seja reque-
rido em até 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei; 35 
III - projeto aprovado com alvará de construção vigente. 

Se  ção IX Da Regularização das Edificações    LC152  

Art. 48. Para fins de regularização de edificação executada sem prévia licença ou em desacordo com o 
projeto aprovado, a análise do projeto será feita conforme critérios da legislação vigente.
 § 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei, ficam válidas 
as disposições da legislação anterior, desde que comprovada a existência da mesma. 
§ 2º Nas situações previstas no § 1º deste artigo, os parâmetros previstos na legislação aplicável poderão
ser flexibilizados para viabilizar adequações necessárias à garantia de acessibilidade e de prevenção e 
combate a incêndio 
§ 3º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei e que estejam 
em desconformidade com os parâmetros da legislação aplicável, lei municipal específica poderá prever 
condições para a sua regularização onerosa, devendo fixar as seguintes normas, entre outras: 
I - critérios para o enquadramento da edificação como passível de regularização;
 II - situações não passíveis de regularização; 

III - critérios para o cálculo do valor a ser pago pela regularização da edificação;
 IV - hipóteses de regularização de interesse social, em que se admitirá, de forma excepcional, isenção 
parcial ou total do valor a ser pago pela regularização da edificação. 
§ 4º A comprovação de existência da edificação, para os fins de aplicação do disposto nos § § 1º a 3º 
deste artigo, deverá ser realizada por meio de lançamento tributário relativo à cobrança de IPTU, alvarás
anteriores, fotos aéreas ou autos de fiscalização que atestem a situação anterior da obra. 
§ 5º Concluída a regularização, será concedida a Certidão de Baixa da Construção. 

Se  ção II Da Baixa de Construção (Habite-se)  

 Art. 59. A edificação somente poderá ser habitada, ocupada ou utilizada após a concessão da Certidão 
de Baixa de Construção (Habite-se). 
Art. 60. A conclusão da obra será comunicada ao Executivo pelo proprietário, possuidor ou responsável 
técnico. 
Parágrafo Único. Considera-se obra concluída a que atenda, cumulativamente, às seguintes condições:
 I - tenham instalações hidrossanitárias e elétricas executadas e devidamente ligadas à rede pública, bem
como área permeável demarcada, pisos e paredes impermeáveis em ambientes de preparo de alimentos e
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higiene, vagas de estacionamento demarcadas e passeios públicos executados ao longo do meio-fio em 
frente ao lote, conforme exigências técnicas da legislação em vigor; 
II - apresentem as seguintes condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança: a) contrapi-
so concluído; b) paredes rebocadas; c) cobertura concluída; d) revestimento externo acabado e imperme-
abilizado; e) esquadrias instaladas; f) instalações de combate a incêndio executadas, certificadas pelo ór-
gão competente, quando necessário; g) condições de acessibilidade garantidas de acordo com as normas 
técnicas vigentes; h) concordância com o projeto aprovado. 
Art. 61. A Certidão de Baixa de Construção (Habite-se) será concedida quando atendidas as seguintes 
condições: 
I - apresentação da documentação pertinente, inclusive o Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros refe-
rente às instalações de prevenção e combate a incêndio executadas, se for o caso;
 II - vistoria do imóvel, constatando: 
a) que a obra foi executada de acordo com o projeto aprovado;
 b) que foram atendidas as condições previstas no art. 60 desta Lei; 
c) que a via pública e passeios frontais à obra foram reconstituídos e encontram-se desobstruídos de ma-
terial de construção.
§ 1º Caso a edificação tenha sido concluída com alterações em relação ao projeto aprovado, a regulari-
zação do imóvel dar-se-á mediante apresentação de levantamento da situação existente, para verificação 
do órgão competente quanto ao atendimento da legislação em vigor. 
§ 2º A apresentação do levantamento referido no § 1º deste artigo deverá ocorrer no momento do comu-
nicado de conclusão da obra, hipótese na qual a vistoria para concessão de Certidão de Baixa de Cons-
trução (Habite-se) apenas será realizada caso as alterações empreendidas em relação ao projeto aprova-
do não impliquem desrespeito à legislação em vigor. 17 
§ 3º É permitida a concessão de Certidão de Baixa de Construção (Habite-se) parcial para construção 
inacabada em que houver partes em condições de serem ocupadas, desde que: 
I - estas constituam unidades ou pavimentos autônomos;
 II - estas atendam ao disposto no art. 60 desta Lei; 
III - as áreas comuns estejam concluídas.
 § 4º Somente será concedida Certidão de Baixa de Construção (Habite-se) parcial para obras que possu-
am Alvará de Construção em vigor.
 Art. 62. Após a conclusão da obra, o proprietário ou o responsável técnico pela obra deverá comunicar 
o seu término ao Executivo, mediante formulário próprio, instruído com a documentação pertinente e 
com a comprovação do pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras particulares correspon-
dente, conforme disposições previstas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27
de setembro de 2017) e/ou de preço público aplicável.
 § 1º A documentação exigida será a anexada ao formulário de comunicação de término de obra. 
§ 2º Para comunicação de término de obra, a obra deverá estar concluída nos termos do disposto no arti-
go anterior da lei. 

§ 3º No ato de comunicação de término da obra, o Alvará de Construção deverá estar dentro do prazo de
validade.
 Art. 63. As construções que estiverem em desacordo com a legislação terão seus responsáveis técnicos e
proprietários comunicados para efetuar a devida regularização. Parágrafo Único. A Certidão de Baixa de
Construção (Habite-se) será negada caso a regularização referida no caput deste artigo não seja executa-
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da no prazo máximo de 12 (doze) meses, ficando o proprietário sujeito às penalidades cabíveis. Art. 64. 
Após a emissão da certidão de habite-se e baixa de construção, a Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda para que os elementos de inte-
resse da tributação municipal sejam transcritos no cadastro fiscal. 

PARECER DO ANALISTA

01-Devolver o processo ao requerente informando que o mesmo deve solicitar a bai-
xa de construção/   habite se   do projeto aprovado   de 129,90m2   com alvará vencido   
constante no processo 39751/2018   nos termos do Art.60 da LC 152.  

02-Após a baixa de construção/ habite, remeter os autos, atualizados constando a 
aprovação ou não da construção para que seja dado ensejo ao restante da análise  
técnica  de Engenharia.

03-Não remeter o processo de volta ao analista técnico sem a realização do procedi-
mento de vistoria de baixa de construção do projeto aprovado constante do processo 
39751/2018.

04-Não havendo manifestação do requerente quanto a solicitação da baixa de cons-
trução/ habite-se referente a planta do processo 39751/2018, arquive-se o processo 
sem resolução do mérito uma vez que o habite-se da construção do processo 
39751/2018 é pre requisito para a análise do acréscimo uma vez que não irá se apro-
var acréscimo em cima de algo que não seja regular e com habite.

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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