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Curvelo, 07 de dezembro de 2021. 
 
 
PROCESSO N° :    44.859/2021 
 
INTERESSADO :  PAULO CESAR ALVES BUENO 
REF. : APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, 
 
 
   Para emissão do presente parecer foram 
analisados documentos apensados aos autos, a saber: 
 

Requerimento padrão Fls. 01 

Projeto arquitetônico Fls. 02 

ART nº MG20210668890 Fls. 03 

Caracterização da edificação Fls. 04 

Documento de identidade Fls. 05 

BCI, planta-quadra e SIG Fls. 07 a 10 

 
 
 
01 – ANÁLISE TÉCNICA: 
   Trata-se de edificação existente, edificada ANTES 
DA VIGÊNCIA da LC 135, LC149 e LC152, mas que NÃO ATENDE 
aos parâmetros da antiga Lei 778/73. Assim, não há possibilidade 
técnica de aprovar a edificação com base na antiga lei. 
 
   Por outro lado, a atual LC152, prevê a publicação 
de uma lei de regularização para resolução de casos como o 
presente. Vide a seguir o art. 48 da LC152, que diz: 
 

Da Regularização das Edificações 

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. 
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§ 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. 

 
 
   Até a presente data não foi editada esta lei, 
ficando então prejudicada a análise e emissão de parecer técnico 
para a solicitação do Interessado. 
 
   Encaminhem-se os presentes autos à procuradoria 
Geral para conhecimento e providências cabíveis, especialmente no 
tocante a lei específica. 
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   Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto 
encontra-se: 
 

 APTO PARA APROVAÇÃO 

  

X 

INAPTO PARA APROVAÇÃO POR 
AUSÊNCIA DE DIPLOMA LEGAL 
ESPECÍFICO 

 
 
   É o parecer técnico de engenharia, s.m.j. 
 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 
Eng. Civil – CREA/MG 49.102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR. 
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO 
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 


