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PARECER DA ANÁLISE:

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

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.

André Luiz Reis de Souza
Engenheiro Civil – CREA-MG 299.243/D

ILMO SR.
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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1. Quanto a documentação exigível - Art. 29 LC 152/2021

Art.  29.  O  processo  de  licenciamento  para  a  aprovação  do  projeto  arquitetônico
deverá ser instruído com a seguinte documentação, sob pena de indeferimento do
pedido de aprovação de projeto:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

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

X

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

As escalas indicadas não correspondem ao verificado.
b) planta baixa com cotas  e referência de nível  de cada pavimento e de todas as
dependências; X

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

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

e) diagrama da cobertura; X
III  – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da concepção
arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regulamento do Executivo. x

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 setembro de 2017)  e/ou de preço
público aplicável; 

#01

f) detalhes construtivos, quando necessários. x
VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; x
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
NOTAS TÉCNICAS:
§ 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.
§ 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.

ZA  - Zona Adensada  -  ADE Eixos de Verticalização  

Obs.: Área de Permeabilidade representada na “PLANTA IMPLANTAÇÃO” não condiz com  o indicado na “ÁREA PERMEÁVEL =
63,65 m²”.
Divergência entre o calculado na “MEMORIA DE CALCULO” e no “QUADRO DE ÁREAS”.
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2. 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. 

Atende Não
Atende

X

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

X

§ 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 pavimentos de
garagem, loja e sobreloja.
§ 5º No caso de edificação acima de 7 m, constituída de vários blocos, independentes ou interligados por pisos comuns, a
distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundos previstos nesta Lei. 
• 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. 

4. 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: Dimensões apresentadas no lote divergem das dimensões registradas no Setor de Cadastros.
Projeto Aprovado sob protocolo nº 37.247/2017 diverge do apresentado em Planta.

5. 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 edificações
dispensadas da exigência de afastamentos lateral e de fundos mínimos, deverá atender ao seguinte:
I - afastamento mínimo de 1,50m para as divisas laterais e de fundo; Atende Não

Atende
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  ventilarem  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

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

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

Atende Não
Atende

Não se
aplica

X*

Nota: Indicar em projeto.
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7. 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 coletivas;
Fórmula de Blondel  -  : 63cm < 2E + P < 64 cm 

X*

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  metro  e  com  larguras  mínimas
correspondentes às das escadas.

X

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

X**

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

Nas  edificações coletivas com dois  ou mais  pavimentos  não  será  permitido o  uso  de
degrau no patamar X

As escadas deverão observar as seguintes exigências: os pisos não devem ser escorregadios, nem apresentar ressaltos em sua
superfície;
* Indicar dimensões de escala (piso e espelho).
** O Jardim de Inverno não foi considerado no calculo de ventilação.

8. Anexo IV - Parâmetros relativos aos compartimentos das unidades privativas das edificações de uso não residencial 

Área de
serviço 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede
divisória de altura mínima 1,20m. ¹ - quando o compartimento
estiver sendo iluminado através de varanda. 

Nota: O Jardim de Inverno não foi considerado no calculo de ventilação.
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9. Da Iluminação e Ventilação   (Art. 98 a Art. 102 LC 152/2021)
Art.  98.  Todo compartimento ou ambiente deverá ter  vãos  que o comuniquem com o exterior,  garantindo iluminação e
ventilação proporcionais à sua função, de acordo com as disposições desta Lei. 
§ 1º As hipóteses de dispensa do cumprimento do disposto no caput deste artigo são:

I  -  corredor  de  circulação  com  menos  de  10  m  de
comprimento; 
II - lavabo; 
III - depósito ou closet; 
IV - hall; 

V - compartimento de escada entre 2 pavimentos;
VI - garagem; 
VII  -  salas  ou  compartimentos  de  pesquisa  e  ou
estabelecimentos de saúde;
VIII - salas de projeção e cabines

§ 2º Será permitida a adoção de dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais, como a mecânica, nos cômodos
previstos nos incisos I a VIII do § 1º deste artigo.
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;

Atende Não
Atende

Não se
aplica

X

II  -  o  vão  de  iluminação  e  ventilação  somente  poderá ser  aberto  para  reentrância  cuja
profundidade máxima seja igual à sua largura; X

III - quando o compartimento ou ambiente for iluminado e ventilado através de varandas e
pela área de serviço, atenderá: X

a)  vãos  de iluminação e ventilação  com distância  máxima de 3,00m da face externa da
varanda ou da área de serviço; X

b) profundidade do compartimento, medida a partir da parede onde se encontra o vão de
iluminação, limitada a duas vezes o seu pé-direito; X

c) o vão de iluminação e ventilação poderá ser fechado por esquadria, desde que garantidas
as condições de ventilação, respeitadas as demais normas legais pertinentes. X

Art.  100.  O vão de iluminação e ventilação  poderá ser  voltado para  área de iluminação
fechada. X*

Art. 101. No caso de compartimentos de  permanência prolongada iluminados através de
fosso, o mesmo deverá medir, no mínimo, 10,00 m² e permitir a inscrição de um círculo com
diâmetro mínimo de 2,00 m. 

X*

§ 1º A partir do segundo pavimento, o fosso deverá permitir, ao nível de cada pavimento, a
inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela fórmula D = 2,00 m + (A – 5,30 m) /
4.

X*

§ 2º Em edificação com altura máxima de 6,00 m, será admitido fosso com diâmetro mínimo
de 1,50 m, desde que a área do fosso tenha mais de 20,00 m². X

Art. 102. O fosso de iluminação e ventilação poderá ter área mínima de 6,00 m² e permitir a
inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 1,50 m, no caso de atender, exclusivamente,
compartimentos de permanência transitória.

X

Parágrafo único. A partir do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, o fosso deverá
permitir a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo D dado pela fórmula D = 1,50 m + (A
– 5,30 m) / 10.

X
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