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Curvelo, 01 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO N° :    44.859/2021 
 
INTERESSADO :  PAULO CESAR ALVES BUENO 
REF. : APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, 
 
   Para emissão da presente MANIFESTAÇÃO 
TÉCNICA foram analisados documentos apensados aos autos e 
também fornecidos pelo Interessado, via whatsapp, a saber: 
 

PROCESSO 44859/2021 

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 

Manifestação técnica da SMOSU (vide 
despachos às fls. 13) 

Fls. 12 13  

Comprovante de entrega de documento ao 
Interessado 

Fls.14 

Requerimento padrão – protocolo 
3493/2022 – inserção de documentos 

Fls. 15 

Projeto arquitetônico alterado Fls. 16 

ART nº MG20220869400 Fls. 17 

Formulário de caracterização da edificação Fls. 18 

Documento de identidade Fls. 19 

Histórico do BCI Fls. 20 e 21 

Diagnóstico fiscal da Receita federal Fls. 23 

CND federal – referente a acréscimo / 
residencial unifamiliar / 47,93 m² 

Fls. 24 
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PROCESSO 1905/2012 (atual 12305/2022) 
Maria Betânia Matoso Avelino 

Revisão de área de IPTU 

Talonário – guia IPTU Capa 

Requerimento padrão Fls. 01 

Requerimento do Interessado solicitando 
revisão da área do IPTU 

Fls. 02 

Cadastro imobiliário Fls. 04 e 05 

 

PROCESSO 4867/2000 (atual 12306/2022) 
Paulo Cesar Alves Bueno 

Solicita aprovação e projeto 

Cópia da matrícula 22.808 Capa 

Requerimento padrão Fls. 01 

Comprovante pagamento de taxa Fls. 02 

Contrato de compra e venda Fls. 03 

Cadastro imobiliário Fls. 04 

Projeto arquitetônico aprovado Fls. 05 

 
   Importante ler análise às fl. 12/13 dos autos do 
Processo 44859/2021 onde ficou expressa a necessidade de 
DIPLOMA LEGAL ESPECÍFICO para análise/aprovação de 
edificações sem alvará de habite-se, existentes antes da publicação 
das leis em vigor. Esta necessidade perdura até a presente data. 
 
 
 
01 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 
   O representante do Interessado já procurou o setor 
de análise desta SMOSU em pelo menos duas oportunidades, 
quando expressou a urgência em se aprovar o projeto em tela e 
necessidade de emissão de alvará. 
 
   O representante enviou, via whatsapp, 
documentos emitidos pelo INSS, que visam embasar seu pedido – 
vide fls. 23/24 do Processo 44859/2021. 
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02 – COMENTÁRIOS QUANTO À DOCUMENTAÇÃO APENSADA 
AOS AUTOS DO PROCESSO 44859/2021: 
 

Fls. Documento Considerações 

02 Levantamento 
arquitetônico 

Esta planta apresenta uma área de 
edificação total de 216,77 m², diferente 
da área constante do BCI às fls. 07 

03 ART Também indica uma área total de 
216,77 m², diferente da área constante 
do BCI às fls. 07 

16 Levantamento 
arquitetônico 

Esta planta apresenta uma área de 
edificação total de 216,77 m², diferente 
da área constante do BCI e também 
diferente da área indicada na ART às 
fls. 17 

20 Histórico do 
BCI 

Este documento trás importantes 
informações sobre a área da edificação, 
abaixo comentadas em detalhe: 
04/2001 – aprovada planta (processo 
4867/00) e emitido alvará de construção 
de área de 108,35 m². Edificação não 
recebeu alvará de habite-se até hoje 
04/2011 – foi realizado lançamento, de 
ofício para efeitos fiscais, pela empresa 
contratada C&M, de área de 275,94 m² 
05/2011 – foi alterada de ofício a área 
construída, pela empresa C&M, 
reduzindo a área da construção para 
216,44 m² 
06/20212 – atendendo requerimento 
(processo 1905/12), a área da 
construção foi novamente reduzida, 
agora para 181,2 m² 
12/2018 – em processo de 
recadastramento, a municipalidade 
retificou a área lançada, para efeitos 
fiscais, corrigindo para 229,25 m² 
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24 CND do INSS 
sobre área de 
47,93 m² 

Não há no histórico do BCI nenhum 
registro quanto à emissão de certidão 
ou documento similar que permitiu a 
obtenção desta CND. 

 
 
 
03 – RECOMENDAÇÕES: 
   Salvo melhor juízo, RECOMENDA-SE algumas 

providências junto ao Setor de Tributação e ao Setor de Cadastro, 

visando reunir elementos mínimos suficientes para permitir a 

aprovação do presente projeto de levantamento, que não tem 

habite-se emitido, não atende aos parâmetros da legislação antiga 

(Lei 778/73) e não atende aos parâmetros da legislação atual 

(LC152), a saber: 

 

   Ao Setor e Tributação, RECOMENDA-SE seja 

esclarecido se houve emissão de certidão ou documento similar que 

permitiu a obtenção de CND às fls. 24. Solicita-se esclarecimento 

de como foi obtida esta área de 47,03 m² 

 

   Ao Setor de Cadastro, RECOMENDA-SE seja 

informado se os lançamentos realizados de ofício para fins 

tributários permitem a emissão de certidão pela municipalidade (via 

Setor de Cadastro) de forma a propiciar a regularização do imóvel 

(ou parte dele) na Receita Federal do Brasil e no CRI. 

 

   Ao Setor de Cadastro, RECOMENDA-SE, ainda, 

considerar a possibilidade de fazer medição na edificação como 

hoje se encontra para tentar equalizar estas medidas/áreas, caso 

julguem adequado. 

 

 

 

04 – CONCLUSÃO: 

   Salvo melhor juízo, previamente à emissão de 

qualquer aprovação de levantamento, faz-se necessários 
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esclarecimentos de outros setores da municipalidade, para não 

incorrermos em erro de aprovar aquilo que já pode ter sido 

aprovado/legalizado e não foi devidamente registrado no Cadastro 

Imobiliário ou, em outra hipótese, emitir aprovação de edificação 

que não se enquadra nos parâmetros edilícios. É essencial a 

aprovação de legislação que regularize casos como este, que são 

muitos. 

 
   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 


