
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO (AOS CUIDADOS DO CHEFE DO CADASTRO WARLEY   )  

PROCESSO Nº: 29134/2022

CONTRIBUINTE: WANDERSON MENDES XAVIER

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

DATA:  20 de JULHO de 2022

ANALISTA: ENGº LUIZ FERNANDO DE SALES KREPEL ;EFETIVO ;CREA 183046/D

O processo nº 29134/2022 (composto de folhas número 01 a 15)

DESCRIÇÃO RESUMIDA CONFORME DADOS DO PROCESSO

É solicitado á pag. 01 e 02 do processo (aprovação com liberação de Alvará de construção),porém no formu-
lário de caracterização pág 04 do processo o requerente alega levantamento de edificação existente com mo-
dificação de projeto aprovado. A edificação é unifamiliar. A ART nas observações declara levantamento arqui-
tetônico deixando  claro se tratar de edificação existente. O lote em questão tem área de 182,02 m2 confor-
me pág.10 do processo referente a documento da prefeitura e há menção de desdobramento de uma área 
maior em 14/01/2009 cujo processo não se identifica.

O histórico do BCI que relata todos os fatos ocorridos com o imóvel, entre o ano de 2009 e 2021 não apre-
senta nenhuma menção a processo de aprovação de projeto ou expedição de alvará seja de construção ou 
habite-se. Em 23/07/2021 foi realizado uma retificação de área somente processo 25028/2021.

C  ONSIDERAÇÕES   SOBRE A ANÁLISE  E SUAS ETAPAS  

01-Nas análises são verificados dados do lote verificando convergência do mesmo com o cadastro municipal 
de forma preliminar e depois são verificados processos antigos do imóvel mediante análise do histórico do 
BCI .

02-Construção com alvará e sem baixa de construção , serão analisadas pela legislação de regularização Art.
48 da LC 152. Ter o alvará de construção, sem baixa não significa de forma alguma que a construção é regula-
rizada. A baixa da construção por meio do alvará de habite-se é que finaliza o processo comprovando que a
construção foi executada conforme projeto aprovado o que é feito pela fiscalização da prefeitura com o devi-
do registro no histórico do BCI.

04-Acréscimos somente são verificados após análise das áreas existentes e seus processos correspondentes e
não tendo licença de construção e/ou baixa  da edificação , será analisada pelos critérios estabelecido no
Art.48 da Lc152.

05-Realizada a etapa 04 é feito o preenchimento de análise pelo formulário padrão de análise que verifica to-
dos os parâmetros estabelecidos no código de obras, lei de parcelamento do solo e outras leis aplicáveis.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

         Diante do exposto o requerente apresenta um projeto em folha única autodeclarando que existe uma
área aprovada em 01/02/2006 processo 0609/2006 com 59,99m2, e como essa informação não consta no
histórico do BCI  sendo que inclusive consta no Histórico do BCI que somente 14/01/2009 houve desmembra-
mento da área de uma área maior (sem número de processo correspondente), faz-se necessário a comprova-
ção da alegação do requerente mediante documentos.

         Embora o projeto não identifique de forma clara as divisas nos cortes e planta o que é obrigatório inclu-
sive com cota do passeio e cortes de muro a muro, verifica-se que o afastamento frontal não atende a legisla -
ção o que já enseja a reprovação do projeto.

                                    SOLICITO AO CADASTRO DOCUMENTAÇÃO E/OU MANIFESTAÇÃO

01- QUE APENSE O PROCESSO 0609/2006 CONFORME AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE VERIFICANDO SE
O MESMO EXISTE PARA QUE SE CONFRONTE AS INFORMAÇÕES DESSA CONSTRUÇÃO COM O APRESENTADO
PELO REQUERENTE.

PARECER DA NOTA TÉCNICA:

O analista aguarda o processo 0609/2006 e/ou manifestação do cadastro, já antecipando que o projeto apre-
sentado não é passível de aprovação. Fica a critério do cadastro devolver e arquivar o processo tendo em vis-
ta que o mesmo não será aprovado sendo o restante da análise dispensável diante do problema cuja funda-
mentação legal segue abaixo.

Fundamentação legal da reprovação:

Conforme consulta ao SIG, o imóvel encontra-se na zona adensada e nos termos do artigo 137 da LC 149
itens III o afastamento mínimo é de dois metros e o acréscimo coberto está quase no alinhamento frontal
sendo que a afirmação mais exata se a cobertura atingiu o alinhamento somente poderá ser confirmada após
o requerente apresentar uma planta completa com a divisa frontal representada.

RECURSOS

Caso o requerente queira apresentar recursos e/ou documentos deverá fazê-lo formalmente dentro dos au-
tos do processo de forma fundamentada, inserindo os documentos por meio do cadastro.(somente serão
analisados documentos constantes nos autos do processo)
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Segue em duas vias sendo uma para o requerente. O projeto encontra-se reprovado e a área autodeclarada
pelo requerente de 59,99m2 somente será confirmada após o processo 0609/2006 ser apenso nesse proces -
so 29134/22 para análise. O acréscimo declarado pelo requerente, já construído conforme imagens do SIG
imobiliário  e conforme fundamentação legal apresentada não é passível de aprovação.

FONTE SIG IMOBILIÁRIO CONSULTA EM 20 07 2022

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, 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.

Luiz Fernando de Sales Krepel
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO;  DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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