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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos – Art.28 
LC152/2021

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 
parte de lote, da orientação magné ca, da sua posição em relação aos logradou-
ros 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 Tributá-
rio 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 
segurança, 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, crimi-
nal e administra va do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 

#01 – Estas exigências vão contra a Lei Federal 13.726, de 08/10/2018 – Lei de Desburocra zação e Simplificação.
O Interessado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão público.  Poderá
ser solicitado no Setor de Cadastro.
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#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta exi-
gência. O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes componentes e
da obra que se pretende executar.

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

Zoneamento   
Endereço da edificação: Rua Cônego José Alves, nº 25 – Bairro Centro  
Inscrição Municipal: 01.05.247.0136.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Márcia Cris na Leite
O imóvel está localizado numa Zona Adensada (ZA)
USO: Residencial, comercial, serviços, ins tucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo.

13. Área mínima do Lote Atende Não atende

Lote mínimo: 360,00 m² Área do lote: 198,12 m² X

14. Taxa de Permeabilidade 
X

Mínimo: 20% 42,05/198,12=0,048*100=21,22%

15. Coeficiente de Aproveitamento 

XMínimo: 0,3 271,94/198,12=1,37

Básico: 1,0

Máximo: 3,6

Apresentado Declaração de Boas Prá cas

16. Taxa de Ocupação
X

Máximo: 80% 150,53/198,12=0,78*100=78%

17. Testada Mínima
X

12,0 (regra geral)
15,0 metros (lotes de esquina)

21,50 m

No cadastro imobiliário (BCI) consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em
30/12/2007 com a testada principal de 21,50 metros  e área do lote de 198,12 m²

OBSERVAÇÃO:

Área existente a manter: 177,88 m²

Área de acréscimo: 94,06 m²

14. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (Art. 138 LC 149/2020 – alterado peça LC  176/2022)
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Projeto (m) Atende Não Atende

I - edificações com altura de até 
7,50 m: 1,50 m, sendo admi do 
colar em até 2 divisas, quando não
houver aberturas;

Esquerdo:0,00
Direito:0,00 + 1,46 c/aberturas

X

Uso das duas divisas: u lizou-se 02 divisas X

§ 1º Nas edificações com altura até 7,50 m quando não houver aberturas, admite-se o afastamento mínimo  de 
1,00 m .

• AFASTAMENTO LATERAL E DE FUNDO MÍNIMO - Menor distância permi da entre qualquer elemento constru vo 
da edificação e as divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a essas. 

18. Quanto ao afastamento frontal – Art. 137 LC 149/2020

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

2,20 X*

*Afastamento de 2,20 em relação a área de acréscimo. A edificação já existente não con nua com o afastamento 
de 1,50

19.  Quanto a altura da edificação – Art. 135 LC 149/2020

Atende Não Atende
Lotes de até 180 m²: 7 m, excetuando-se as pla bandas e os volumes de caixa d’água 
e caixa de escada; 

X

20. 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

21. Disposições Gerais – Seção I

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

Beiral maior que 1,20 m, área contabilizada como construída

22. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum  - Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021
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As circulações horizontais e ver cais e os halls das edificações serão classificados como de uso priva vo quando 
pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum quando des nadas ao acesso a mais de uma unidade
autônoma, ou quando houver uso público ou cole vo. 

ESCADAS Atende Não
Atende

Não se
aplica

A altura do degrau não deve ser maior que 0,18 m, e o piso não deve ter menos 
de 0,27 m, não podendo o somatório da largura do piso mais duas vezes a altura 
do degrau ser menor que 0,63 m nem maior que 0,64 m, ressalvadas as normas 
de segurança para as escadas cole vas;

X

 Sempre que o número de degraus exceder a 19, serão obrigatórios os patama-
res intermediários, com comprimentos mínimos de 1,00 metro e com larguras 
mínimas correspondentes às das escadas.

X

23. 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 condições:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

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
Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da localiza-
ção 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 estru-
tura e a circulação prevista, deverão permi r a entrada e saída independente 
para cada veículo

X

24. Das áreas de estacionamento   - Art. 235 LC 149/2020 Anexo III –  Art. 140 LC 149/2020

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: 2,50m de largura por 5,00m de comprimento; X

25. Quanto a guarda-corpo  - Art. 80 LC 152/2021

Atende Não
Atende

Não se
aplica

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

Guarda-corpo de vidro 1,10 cm / Guarda- corpo nas escadas: 1,10 m
26. 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)
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EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
1.  CÔMODO ÁREA MIN.

(m²)
12,00

DIMENSÃO
MIN. (m²)

2,80

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/6 ou 1/5¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70

VÃO ACESSO
(m)

0,70²
Área Gourmet 25,65 5,15 9,66 3,06 2,75

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- a área do estar poderá ser permutada com a do dormitório, desde que permaneça, pelo menos, um dos compar-

mentos com 12,0m². 
2. CÔMODO - 2,70 - 2,70 0,70

Closet 8,40 2,95 - 3,00 0,80
OK OK OK OK OK

¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através de varanda.
3. CÔMODO 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80
Área de Serviço

(Passagem de roupa)*
7,65 2,50 2,40 2,50 1,46
Ok Ok OK OK Ok

Área de Serviço
(Secagem de roupa)*

7,65 2,50 6,25 2,50 2,50
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 

4. CÔMODO 1,50 1,00 * 2,70 0,60
Lavabo (Área 

Goumert)
2,14 1,97 Vent. Mecani. 3,06 0,70
OK OK OK OK OK

Lavabo 
(Subsolo)

4,43 2,90 Vent. Mecani. 2,50 0,70
OK OK OK OK OK

* - é permi da ven lação mecânica e iluminação ar ficial.
5. CÔMODO ------------ 0,90 ------------ 2,70¹ 0,80

Escada - 1,20 - Área 
descoberta

1,20

OK OK OK OK OK
¹ – havendo passagem sob escada, PD mín.= 2,10m. 

6. CÔMODO 12,50 2,50 1/10 2,40¹ 2,50

Abrigo de veículos 32,12 3,00 35,50 3,06 2,70
OK OK OK OK OK

¹ – pé-direito mínimo em relação a qualquer elemento constru vo 

PARECER DA NOTA TÉCNICA:
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Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que jus ficado, sofrer alteração / aperfeiçoa-
mento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

X APTO PARA APROVAÇÃO

INAPTO PARA APROVAÇÃO

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 URBANO


