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Curvelo, 28 de novembro de 2022. 
 
 
PROCESSO N° :    PROC 43175/2022 
INTERESSADO :  GUSTAVO BARBOSA VIANA 
REF. : APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 
   Ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 
 
   Para emissão do presente parecer foram analisados docu-
mentos apensados aos autos, a saber: 
 

Autos do processo 46921/2016 

Autos do processo 43175/2021 

Autos do processo 3699/2022 

Autos do processo 15921/2022 

 
 
 
01 – HISTÓRICO: 
   Para o perfeito entendimento e análise é imprescindível a 
leitura dos autos nº 15.921/2022, 43.175/2021, e 46.921/2016, em apenso 
aos presentes autos. 
 
 

Processo 46.921/2016 
 Nas fls. 01 a 06 foi solicitada aprovação de projeto no imóvel de 

BCI nº 01.07.007.0507.001. O primeiro projeto apresentado 
consta este mesmo nº de BCI; 

 Nas fls. 08 foi anexado BCI deste mesmo imóvel, de inscrição nº 
01.07.007.0507.001; 

 Nas fls. 13 e 17 o analista alerta o Interessado que o BCI diverge 
do projeto bem como diverge do endereço apresentado em plan-
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ta; 
 Nas fls. 14 e 15 o projeto arquitetônico é aprovado, agora com o 

BCI nº 01.07.007.0070-001; 
 Nas fls. 19 e 20 foi anexado o BCI nº 01.07.007.0070-001 que, 

face à extrema semelhança geométrica, ficou comprovado que 
realmente o BCI era efetivamente o de nº 01.07.007.0070-001; 

 Nas fls. 23 foi anexado o alvará de construção, entretanto com o 
BCI nº 01.07.007.0507.001, que a própria municipalidade solici-
tou alteração e que o Interessado efetivamente alterou nas plan-
tas de fls. 14 e 15 

Processo 43.175/2021 
 Nas fls. 01 a 03 o Interessado solicita acréscimo de área de no 

imóvel aprovado nos autos 46.921/2016 e informa o BCI nº 
01.07.007.0070-001 

 Nas fls. 10 é anexado o BCI nº 01.07.007.0070-001, com 0,00 m² 
de área construída. Isto se deveu a um equívoco do analista da 
prefeitura no ato da emissão do alvará de construção, que ado-
tou um número errado de BCI (nº 01.07.007.0507.001); 

 Nas fls. 15 a 20 a municipalidade apontou inúmeras inconsistên-
cias no projeto de acréscimo, INAPTO PARA APROVAÇÃO, e 
até o momento este processo encontra-se parado, inconcluso, 
face ao problema maior, que é a questão de diferença no BCI, 
POIS O Interessado não solicitou ALVARÁ DE HABITE-SE do 
pavimento térreo até a presente data. 

Processo 15.921/2022 
 Nas fls. 05 o Interessado apresenta o Alvará de Construção de-

vidamente retificado pela municipalidade, corrigindo assim um 
equívoco cometido pela administração publica e que gerou todo 
o transtorno para o contribuinte. 

 Nas fls. 12 a municipalidade indeferiu devolução de taxas pagas. 

 
 
 
02 – PARECER TÉCNICO: 
   Compilando todas as informações dos autos citados anteri-
ormente e salvo melhor juízo, entende-se que: 
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1) O Interessado deve solicitar o ALVARÁ DE HABITE-SE do pa-
vimento térreo da edificação, aprovado nos autos 46.921/2016, 
que possui alvará de construção. 

2) O Interessado deve revisar seu projeto de 2º pavimento para 
atender as exigências da legislação em vigor; 

3) O Interessado deve reapresentar seu projeto de 2º pavimento, 
devidamente corrigido, juntamente com cópia de seu ALVARÁ 
DE HABITE-SE do pavimento térreo. 

4) O processo deve retornar à SMOSU para reanálise do projeto 
de 2º pavimento. 

 
 
 
03 – ENCERRAMENTO: 
   Notifique-se o Interessado para atendimento dos itens 1) a 
4) acima listados. 
 
 

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

 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 

Eng. Civil – CREA/MG 49.102 

 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO SR. 
VALÉRIO DINIZ MOURTHÉ 
DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 


