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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos (LC 
152/2021 - Art.29)

Atende Não atende
1. Projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilida-
de Técnica (TRT), contendo: 

X

2. a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou par-
te de lote, da orientação magné ca, da sua posição em relação aos logradouros 
públicos e à esquina mais próxima; das construções já existentes, no mesmo e 
nos lotes adjacentes; 

X

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as 
dependências; 

X

4. c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do po de fechamento de terre-
no no alinhamento (gradil); X

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

6. e) diagrama da cobertura; X

7. f) detalhes constru vos, quando necessários. X

8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descri vo da concep-
ção arquitetônica e do po de uso pretendido, conforme regulamento do Execu-

vo. 
X

9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par-
culares 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

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; X

11. VIII - cópia da guia de IPTU e Cer dão Nega va de Débitos rela va ao imóvel de 
que trata o licenciamento; 

#01

12. X – documentos de iden ficação do proprietário. X

§ 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. 

#02

§ 2º  O Execu vo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da des nação 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 se-
gurança, 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 norma vas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal 
e administra va do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 
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#01 – Estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de Desburocra zação e Simplifi-
cação. O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão públi-
co. Poderá ser solicitado no Setor de Cadastro.
#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta
exigência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes com-
ponentes e da obra que se pretende executar.

13. MACROZONEAMENTO E POSSIBILIDADE DO TIPO DE USO DA EDIFICAÇÃO  - ANEXO XIII (LC 135/2019) 

Endereço da edificação:   Rua Celuta Speschit de Paula, s/nº~- Bairro Bela Vista - RESIDENCIAL MORADA REAL
Inscrição Municipal: 01.06.205.0210.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Danilo Santos Xavier Guimarães

No cadastro imobiliário (BCI) consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em 06/07/2016 com
a testada principal de 15,00 metros  e área do lote de 450,00 m² e passeio 2,00 metros

ZAC  - Zona de Adensamento Controlado 

Uso: Residencial, comercial, serviços, ins tucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo

O.K.  ( X )          Não atende.  (   )

Lote 
Mínimo

Quadra 
Máxima

Permeabi-
lidade

Coeficientes Taxa de
 Ocupação

Testada 
Mínima

Instrumentos

Norma 230 m² 200 m 20%  Básico: 1,0 
Máximo: 2,0  

80% 11m
(lote igual 
ou superior 
a 230m²)

 12m
(lote igual 
ou superior 
a 360m²) 

Outorga Onerosa de Alteração de
Uso, sendo que não se aplica nos 
trechos gravados como ADE Ver-

calização ou ADE BR 135. / Ou-
torga Onerosa do Direito de 
Construir, apenas para lotes com 
área igual ou superior a 360m². / 
Transferência do Direito de Cons-
truir: receptora de UTDC (para lo-
tes com área igual ou superior a 
360m² / Operação Urbana Con-
sorciada 

Projeto 450,00 - 90,60/450
20,13%

273,86/450
0,6

274,98/450
61,10%

15,00 -

Análise OK OK OK OK OK OK OK
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14. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020)

Atende Não atende Não se aplica

Art. 129 Os valores da Taxa de Permeabilidade devem ser cumpridos
mediante área descoberta e permeável dotada de vegetação e livre
de qualquer elemento constru vo que impeça ou dificulte a infiltra-
ção de água no solo. 

X

Art. 130. Para empreendimentos de uso residencial mul familiar, a
área permeável mínima obrigatória deverá ser cumprida em espaços
descobertos e vegetados, de uso comum dos condôminos. 

X

Parágrafo único. Em empreendimento de uso residencial mul famili-
ar horizontal, será admi do que a área permeável mínima obrigató-
ria ocupe área priva va da unidade residencial. 

X

15. Quanto ao afastamento frontal (Art. 137 LC 149/2020)

Projeto Atende Não Atende
I – 0 : nos terrenos localizados na ADE Central; 
II - 3m : nos terrenos localizados nos Eixos de Ver calização; 
III – 2 m: para todas as zonas e situações não enquadradas nos inci-
sos I e II deste ar go. 

F1: 2,10 m
F2: 2,10 m X

Observações: EXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONSTRUTIVO NO AFASTAMENTO FRONTAL (ESCADAS)

16. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (Art. 138 LC 149/2020)

Projeto (m) Atende Não Atende
I - edificações com altura de até 7 m: 1,50 m, sendo 
admi do colar em até 2 divisas;
II - edificações com altura acima de 7 m até 9,50 m: h/8, 
sendo admi do colar em uma divisa; 
III - edificações com altura acima de 9,50 m: h/8, sendo 
admi do afastamento de 1,50 m em uma divisa, podendo 
colar em até duas divisas nos casos de garagem, loja e 
sobreloja.

Esquerdo: 0,00
Fundos:0,00 X

Uso das duas divi-
sas: u lizou-se 02 
divisas

X

§ 1º Quando não houver aberturas, o afastamento mínimo é de 1,00 m e, havendo aberturas o afastamento
mínimo é de 1,50 m.
§ 2º É admi do implantar garagem no térreo com até 3 m de altura colado nas divisas laterais e de fundo, 
mantendo-se a obrigação de seguir a taxa de permeabilidade estabelecida no Anexo XIII e a síntese dos lo-
cais de aplicação dos instrumentos urbanís cos por zona urbana – do Plano Diretor do Município de Curvelo
§ 5º No caso de edificação acima de 7 m, cons tuída de vários blocos, independentes ou interligados por pi-
sos comuns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundos 
previstos nesta Lei. 

PÁG.:
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17. Quanto a altura da edificação (Art. 135 LC 149/2020)

Atende Não Atende
Lotes iguais ou maiores a 360 m²: ilimitado. X

18. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não Atende

As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais as dimensões constantes 
no BCI e SI

X

19. Disposições Gerais – Seção I (LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima 
de 1,20 m, não ultrapassem a 60% do afastamento mínimo e estejam de 
acordo com o Código de Posturas: não constará como área construída

X*

REPRESENTAR PROJEÇÃO DO BEIRAL NA ÁREA DE SERVIÇO X

Art. 68. A permissão para aberturas de vãos de iluminação e ven lação voltados para as divisas
dos lotes, em edificações dispensadas da exigência de afastamentos lateral e de fundos míni-
mos, deverá atender ao seguinte:

Não se
aplica

20. Quanto a fachada (Art. 74 a Art. 77 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

§ 1º As saliências poderão ter dimensão máxima de 1,00 m e avançar so-
bre as áreas delimitadas pelos afastamentos mínimos em até 0,25 m.

X

§ 2º As saliências deverão situar-se à altura de 2,60 m acima de qualquer
ponto do piso imediatamente abaixo, com exceção dos pilares

X

§ 4º Em saliências u lizadas para instalação de sistemas de ar-condicio-
nado, é obrigatório haver disposi vo que impeça o gotejamento ou des-
pejo de resíduos sobre a vizinhança ou logradouro público.

X

§ 3º As marquises deverão atender, cumula vamente, às seguintes exigências: Não se
aplica

CÓDIGO DE POSTURAS – CAPÍTULO XI Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art.185 – Os terrenos da zona urbana serão fechados com muros, com 
grades de ferro ou de madeira, assentes sobre alvenaria, ou com placas 
divisórias pré-fabricadas em concreto armado

X

PÁG.:
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21. Dos Ambientes e Compar mentos – Subseção I – Disposições Gerais (LC 152/2021)

Art. 78. Os compar mentos terão sua des nação considerada pela sua designação no projeto e deverão 
atender aos parâmetros técnicos correspondentes às funções que neles serão desempenhadas. 
Art. 80. Para todo po de edificação, aplica-se, ainda, o seguinte: Atende Não

Atende
Não se
aplica

I – nos casos de teto inclinado, o pé direito é definido pela média das al-
turas máxima e mínima do compar mento, respeitada, nas edificações 
de uso não residencial, a altura mínima de 2,10 m;

X

II – nenhum compar mento poderá ser subdividido com prejuízo das 
áreas e dimensões mínimas estabelecidas nesta Lei;

X

III – 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; 

X

IV – os vãos de acesso não poderão ter altura inferior a 2,10 m. X

22. Das Edificações de Uso Residencial Mul familiar (Art. 82 a Art. 84 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

As edificações des nadas ao uso residencial mul familiar terão, em cada
unidade residencial, ambientes para estar, repouso, preparo de alimen-
tos e higiene

X

§ 2º Cada unidade residencial terá pelo menos uma instalação sanitária, 
vedada sua abertura para o ambiente de preparo de alimentos. 

X

§ 3º Será admi da a conjugação em um mesmo espaço de todos os am-
bientes citados no caput deste ar go, excetuadas as instalações sanitá-
rias, desde que esse espaço tenha:
I – forma que permita, em seu piso, um diâmetro mínimo de 2,40 m
II – ponto de água e esgoto para preparo de alimentos

X

Área líquida ou ú l mínima da unidade será de 25,00 m² X

23. Quanto a instalações de lixo (Art. 107 LC 152/2021)

As edificações mul familiares de uso residencial, não residencial e misto deverão dispor de 
compar mentos para estocagem de lixo.

Não se
aplica

Excetuam-se da exigência do caput deste ar go as residências mul familiares horizontais com acessos inde-
pendentes e diretos ao logradouro público.

24. Quanto a vaga de estacionamento/garagem  (Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021) 

Art. 110. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das 
demais disposições deste Código no que couber, às seguintes condi-
ções:

Atende Não 
Atende

Não se
aplica

PÁG.:
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Acesso de veículos independente do acesso de pedestres; X

Vãos e circulações de entrada e saída de veículos com largura mínima 
de 2,80 m cada um, sendo que, quando comportar mais de 50 veículos, 
deverá ter a largura correspondente a dois vãos;

X

Altura mínima de 2,30 m embaixo do vigamento; X

Locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente X

Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas 
da localização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, 
não sendo permi do sobreposição às rampas, passagens, circulações e 
patamares de acomodação;

X

Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares 
na estrutura e a circulação prevista, deverão permi r a entrada e saída 
independente para cada veículo

X

Os espaços de circulação, com ou sem mudança de direção, áreas de 
manobra e vagas de estacionamento de veículos devem ser totalmente 
livres de qualquer interferência estrutural ou elemento sico. 

X

De acordo com Item 25

25. Número Mínimo de Vagas de Estacionamento (Art. 235 LC 149/2020) Anexo III 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Por unidade 
residencial 
Mul familiar

Unidade imobiliária com área até 70 m²: dispensada a 
necessidade de vaga de garagem 

X

26. Das áreas de estacionamento   ( Art. 235 LC 149/2020) Anexo III (Art. 140 LC 149/2020)

Art. 139. As edificações deverão dispor de áreas cobertas ou descobertas para estacionamento de veículos e,
quando for o caso, faixas de acumulação de veículos, áreas para carga e descarga, embarque e desembarque
de passageiros, reserva de vaga de estacionamento para portador de deficiência sica e adoção de medidas 
mi gadoras para a vidades não residenciais. 
Art. 140. As vagas terão as seguintes dimensões mínimas, além das áreas 
de acesso, circulação e manobra: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I – estacionamento: 2,50 m de largura por 5,00 m de comprimento; X
De acordo com Item 25

PÁG.:
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27. Do parcelamento para condomínio de lotes ou condomínio em edificações ( LC 006/2022)

O terreno onde será implantado o condomínio em edificações não pode: Atende Não
Atende

Não se
aplica

I - ter área superior a 40.000m² X
II - gerar extensão maior do que 200 m em qualquer dos lados do seu pe-
rímetro;

X

II - obstaculizar a con nuidade do sistema viário público existente, a im-
plantação da estrutura viária projetada conforme diretrizes previstas no 
Plano Diretor, o escoamento de águas pluviais, a con nuidade de redes 
de esgotamento sanitário e de energia elétrica.

X

 §1° Áreas superiores a 40.000m²  ou que gerem extensão maior do que 200 m  em qualquer dos lados do 
seu perímetro que apresentarem caracterís cas de confinamento por obstáculos sicos podem ser objeto 
dos empreendimentos previstos neste ar go, desde que haja parecer prévio e favorável emi do conjunta-
mente pelos órgãos municipais competentes pelo licenciamento urbanís co e pela mobilidade urbana, que 
deverá ser aprovado pelo COMDESP.
§ 2° No parcelamento para condomínio pode ser concentrado em parte do terreno todo 
o seu potencial constru vo.
Art. 93. O acesso do sistema viário do condomínio ao sistema viário pú-
blico será feito através de, no máximo, dois pontos, sendo de responsa-
bilidade do empreendedor as reformas viárias que se fizerem necessá-
rias para esse fim. 

X

28. Do parcelamento para condomínio de lotes ou condomínio em edificações – Seção IV (LC 149/2020)

Art. 94. Nos parcelamentos para condomínios serão subme dos à apro-
vação do Execu vo Municipal: 

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I - as partes comuns; 
II - a demarcação das unidades territoriais priva vas; 
III - os padrões da infraestrutura a serem adotados; 
IV - os parâmetros constru vos das edificações, inclusive projetos arqui-
tetônicos, no caso dos condomínios em edificações. 

X*

* INDICAR PARTES COMUNS
Parágrafo único. Entende-se como unidade territorial priva va a fração de terreno individualizada dentro do 
condomínio em edificações ou a unidade imobiliária integrante do condomínio de lotes. 
Art. 97. Os condomínios serão classificados, quanto a sua categoria, em 
condomínio de uso residencial, não residencial ou misto. 

X

Parágrafo único. A des nação do condomínio não poderá ser alterada após sua aprovação. 

PÁG.:
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29. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ven lação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021)
*Iluminação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

Art. 98. Todo compar mento ou ambiente deverá ter vãos que o comuniquem com o exterior, garan ndo 
iluminação e ven lação proporcionais à sua função, de acordo com as disposições desta Lei. 
§ 1º As hipóteses de dispensa do cumprimento do disposto no caput deste ar go são: 
I - corredor de circulação com menos de 10 m (dez metros) de comprimento; 
II - lavabo; 
III - depósito ou closet; 
IV – hall;
 V - compar mento de escada entre 2 (dois) pavimentos; 
VI - garagem; 
VII - salas ou compar mentos de pesquisa e ou estabelecimentos de saúde; 
VIII - salas de projeção e cabines.
 § 2º Será permi da a adoção de disposi vos especiais para iluminação e ven lação ar ficiais, como a mecânica,
nos cômodos previstos nos incisos I a VIII do § 1º deste ar go 

Art. 99. A iluminação e a ven lação do compar mento deverão observar as seguintes condições:

I - nenhum ponto do compar mento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas vezes e 
meia o seu pé-direito;
II - o vão de iluminação e ven lação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja 
igual à sua largura;
III - quando o compar mento ou ambiente for iluminado e ven lado através de varandas e pela área de serviço, 
atenderá:
a) vãos de iluminação e ven lação com distância máxima de 3,00 m da face externa da varanda ou da área de 
serviço;
b) profundidade do compar mento, medida a par r da parede onde se encontra o vão de  iluminação, limitada a 
duas vezes o seu pé-direito;
c) o vão de iluminação e ven lação poderá ser fechado por esquadria, desde que garan das as condições de ven-

lação, respeitadas as demais normas legais per nentes.

EDIFICAÇÕES DE USO MULTIFAMILIAR – CASA 01
1.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,40

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70³

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Sala de Estar 14,36 2,40 2,42 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³ – nas áreas inseridas no perímetro de tombamento e entorno admite-se o pé direito mínimo de 2,60m. 

2.  CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70

Quarto 01
13,23 2,70 2,22 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
Quarto 02 10,15 2,90 1,80 3,10 0,80

OK OK OK OK OK

PÁG.:
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¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.

3.  CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²

Cozinha 5,25 2,10 1,32 3,10 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m 

4. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

2,47 1,45 8,64 2,70 1,30
OK OK OK OK OK

* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda 

5. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Instalação Sanitária*
3,25 1,30 0,55 3,10 0,70
OK OK OK OK OK

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

6.  CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80

Circulação
2,88 0,90 - 3,10 0,90
OK OK OK OK OK

¹ – o vão de iluminação / ven lação poderá ser dispensado, exceto quando o comprimento exceder a 10,0 metros.

EDIFICAÇÕES DE USO MULTIFAMILIAR – CASA 02
7.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,40

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70³

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Sala de Estar 14,36 2,40 2,42 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³ – nas áreas inseridas no perímetro de tombamento e entorno admite-se o pé direito mínimo de 2,60m. 

8.  CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70

Quarto 01
12,15 2,70 2,10 3,10 0,80

OK OK OK OK OK

Quarto 02 9,00 2,90 1,56 3,10 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.

9.  CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²
Cozinha 5,50 2,20 1,32 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
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¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m 

10. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

Área de Serviço*
2,43 1,45 8,50 2,70 1,35

OK OK OK OK OK
* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda 

11. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Instalação Sanitária*
3,25 1,30 0,55 3,10 0,70
OK OK OK OK OK

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

12.  CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80

Circulação
2,88 0,90 - 3,10 0,90
OK OK OK OK OK

¹ – o vão de iluminação / ven lação poderá ser dispensado, exceto quando o comprimento exceder a 10,0 metros.

EDIFICAÇÕES DE USO MULTIFAMILIAR – CASA 03
13.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,40

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70³

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Sala de Estar 14,36 2,40 2,42 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³ – nas áreas inseridas no perímetro de tombamento e entorno admite-se o pé direito mínimo de 2,60m. 

14.  CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70

Quarto 01
12,15 2,70 2,10 3,10 0,80

OK OK OK OK OK

Quarto 02 9,00 2,90 1,56 3,10 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.

15.  CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²
Cozinha 5,50 2,20 1,32 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m 

16. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

Área de Serviço*
2,43 1,45 8,50 2,70 1,35
OK OK OK OK OK
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* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda 

17. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Instalação Sanitária*
3,25 1,30 0,55 3,10 0,70
OK OK OK OK OK

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

18.  CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80

Circulação
2,88 0,90 - 3,10 0,90
OK OK OK OK OK

¹ – o vão de iluminação / ven lação poderá ser dispensado, exceto quando o comprimento exceder a 10,0 metros.

EDIFICAÇÕES DE USO MULTIFAMILIAR – CASA 04
19.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,40

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70³

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Sala de Estar 14,36 2,40 2,42 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³ – nas áreas inseridas no perímetro de tombamento e entorno admite-se o pé direito mínimo de 2,60m. 

20.  CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70

Quarto 01
12,15 2,70 2,10 3,10 0,80

OK OK OK OK OK

Quarto 02 9,00 2,90 1,56 3,10 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.

21.  CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²
Cozinha 5,50 2,20 1,32 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m 

22. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

Área de Serviço*
2,43 1,45 8,50 2,70 1,35
OK OK OK OK OK

* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda 

23. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Instalação Sanitária*
3,25 1,30 0,55 3,10 0,70
OK OK OK OK OK

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
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* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

24.  CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80

Circulação
2,88 0,90 - 3,10 0,90
OK OK OK OK OK

¹ – o vão de iluminação / ven lação poderá ser dispensado, exceto quando o comprimento exceder a 10,0 metros.

EDIFICAÇÕES DE USO MULTIFAMILIAR – CASA 05
25.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,40

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70³

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Sala de Estar 14,36 2,40 2,42 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m. 
³ – nas áreas inseridas no perímetro de tombamento e entorno admite-se o pé direito mínimo de 2,60m. 

26.  CÔMODO 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70

Quarto 01
12,15 2,70 2,10 3,10 0,80

OK OK OK OK OK

Quarto 02 9,00 2,90 1,56 3,10 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.

27.  CÔMODO 4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²
Cozinha 5,50 2,20 1,32 3,10 0,80

OK OK OK OK OK
¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 
² - a largura mínima de um dos vãos de acesso externo deverá ser de 0,80m 

28. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

Área de Serviço*
2,43 1,45 8,50 2,70 1,35
OK OK OK OK OK

* - pode ser conjugada com a cozinha desde que haja parede divisória de altura mínima =1,20m.
 ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda 

29. CÔMODO 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

Instalação Sanitária*
3,25 1,30 0,55 3,10 0,70
OK OK OK OK OK

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

30.  CÔMODO ------------ 0,90 1/8¹ 2,70 0,80

Circulação
2,88 0,90 - 3,10 0,90
OK OK OK OK OK

30. Afastamento entre as edificações
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Atende Não
Atende

Não se
aplica

§ 1º Quando não houver aberturas, o afastamento mínimo é de 1,00 m 
e, havendo aberturas o afastamento mínimo é de 1,50 m.

X

PARECER DA NOTA TÉCNICA:

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que jus ficado, sofrer alteração / aper-
feiçoamento.

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.

Eng.ª Mariana Rodrigues Louzada
 Eng. Civil – CREA/MG 256743/D

LMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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