
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

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

PROCESSO Nº: 30923/2022

CONTRIBUINTE: UBIRATANIA CINTIA MENEZES DA MATA

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

DATA:  03 de AGOSTO de 2022

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

O processo nº 30923/2022 (composto de folhas número 01 a 21)

C  ONSIDERAÇÕES INICIAIS   

Trata-se de acréscimo e reforma de uma edificação conforme projeto apresentado à pág 05 e pág 06 do processo. Como
existe uma edificação com alvará de construção e habite-se de uma área de 68,70m2, não se aplica alteração de projeto
aprovado haja vista que o projeto aprovado pelo processo 45476/2019 já foi construído inclusive com emissão do ha-
bite-se.

D  A ANÁLISE   (RESUMO DO PROCEDIMENTO)  

Para a construção de 68,70m2 existe direito adquirido da mesma, em face da aprovação pelo processo 45476/2019, e
nesse tipo de caso   é de praxe solicitar ao cadastro a cópia desse processo contendo cópia da planta aprovada para sim-
ples comparação com o que está apontado no novo projeto (confrontação de documento).Será verificado se a área e o
local  demarcado como existente estão coerentes com o projeto anterior aprovado.

Realizada essa etapa preliminar, estando a área anterior devidamente identificada no novo projeto, é feito a análise do
acréscimo de acordo com a legislação atual.(Todo o acréscimo deve respeitar os parâmetros da legislação vigente).

Para verificação do acréscimo, aplica-se o formulário padrão de análise.

Estando o projeto em condições de ser aprovado será emitido a nota técnica e o alvará de construção para a área a ser
acrescentada à já existente de 68,70m2 finalizando a análise.

Caso o projeto tenha algum problema o mesmo será indicado na nota técnica cuja cópia será entregue ao requerente
para conhecimento e ou providências podendo as correções serem inseridas no processo via cadastro (vide Art 30 §3º lc
152). Não havendo as correções e/ou manifestação nos autos, o projeto será inapto para aprovação sendo devolvido e/
ou arquivado.

PEDIDO AO CADASTRO

Peço ao cadastro que apense o processo 45476/2019 com a planta aprovada para aferição  e confrontação de in-
formações.

Aguardo retorno e/ou manifestação do cadastro para continuidade da análise.

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