
PÁG.:

Nota Técnica

MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

NOTA TÉCNICA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
PROCESSO Nº: 47206/2022
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BCI: 01.05.355.0139.001
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DATA DA ANÁLISE: 11/11/2022

ANÁLISE Nº: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

ANALISTA: André Luiz Reis de Souza

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.

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

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

X

Nota: 
1 -As escalas indicadas em projeto divergem do representado graficamente.
2 - Definir a Referência de Nível do Projeto e Padronizar em todas as representações.
3 - No “QUADRO DE JANELAS” as dimensões apresentadas divergem das dimensões indicadas em planta.
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

Notas: 
1 - Cotas da “PLANTA SITUAÇÃO” inelegíveis.
2 - Indicar corretamente os logradouros na planta de situação.
b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as depen-
dências; X

Nota: 1 - Indicar o nome de todos os cômodos e sua respectiva cota de nível.

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

Nota: Indicar platibanda na FACHADA.

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

Notas:
1 - Corte de Muro a Muro, passeio e cotas condizentes com o representado na Planta Baixa.
2 - Corrigir “CORTE AA”.
3 – Representar a linha de corte de forma a não geral duvidas no local que ela está passando.
e) diagrama da cobertura; X
III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da concepção arqui-
tetônica 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
Nota: 
1 - Representar corretamente a escada.
2 - De acordo com a NBR 9050 a escada não está dimensionada corretamente
0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m
pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m 
espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m; 
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:
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§ 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 conjun-
to 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 geo-
técnico 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 ad -
ministrativa 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 Inte-
ressado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão público. Poderá ser solicitado
no Setor de Cadastro.
Nota: Verificar as cotas indicadas em projeto e cotar de forma a facilitar a análise.
Algumas das cotas apresentadas divergem ou estão “quebradas”.

2. 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 ele-
mento construtivo da edificação e as divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a
essas. 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. 
De acordo com o Código Civil.(Lei nº 10.406/2002): 
Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.
Nota: Adequar a “SACADA” da Planta do Segundo Pavimento

3. 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: Lote indicado na Planta de Situação não condiz com o número de inscrição. O lote de inscrição 
01.05.355.0139.001 é o Lote 08.

4. 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
Nota: Representar em Planta

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/CC-Lei-n-10.406-de-10-de-Janeiro-de-2002#art-1301
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5. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Iluminação: (Art.68;
Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

Obs. 01: Verificar as áreas apresentadas, pois ao realizar a verificação foram constatadas divergências entre o calculado (através
das cotas) e o indicado.
Para a análise foi considerada a área obtida pelo calculo (através das dimensões apresentadas.)
Obs.02:  Favor cotar os ambientes de forma a facilitar a verificação das dimensões dos cômodos. 

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Pavimento Comodo Atende
Não

Atende
Observação

Térreo

SALA X OK

ESCADA X OK

I.S. X Obs. 01 : Modificar a nomenclatura do cômodo para “LAVABO”.
De acordo com a definição do Anexo I da LC 152/2022: “LAVABO - ins-

talação sanitária composta de lavatório e vaso sanitário. “
Obs. 02 : Indicar se o ambiente é ventilado mecanicamente.

I.S. X

BANHEIRO X A. de Iluminação e ventilação mínima: 1/6 da área do Piso

SALA X
Dimensão Mínima deve ser 2,80  m.

Área Mínima:  12,00 m²

QUARTO X OK

COZINHA X OK

Á. GOUMERT X OK

CIRCULAÇÃO X Nomear Comodo e Indicar Cota de Nível

Segundo
Andar

SALA TV X OK

COZINHA X OK

BANHEIRO X A. de Iluminação e ventilação mínima: 1/8 da área do Piso

COPA X
Dimensão Mínima deve ser 2,80  m.

Área Mínima:  12,00 m²

QUARTO X OK

SUITE X Não foi possível verificar as dimensões por falta de cota.

BANHEIRO 
(SUITE)

X
Dimensão Mínima deve ser 1,30  m.

Área Mínima: 3,25 m²
Ventilação: 1/6

QUARTO X Verificar as dimensões apresentadas da J1

VARANDA X OK


