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01-CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de pedido de acréscimo de projeto com pedido de liberação de alvará de construção. Foram solicita-
dos os processos anteriores do cadastro e se verificou que: Um projeto foi aprovado no processo 10628/2012
e houve uma renovação de alvará  em dez 2022, processo 57387/2022. O analista verificou que o pedido de
acréscimo de projeto está incorreto haja vista que o acréscimo de projeto depende da aprovação para ser
construído e conforme pág. 06 dessa nota técnica comprova-se que se trata de Levantamento, devendo ha-
ver saneamento do processo com relação ao pedido inicial e manifestação nos autos pelo requerente/ res -
ponsável técnico. Os documentos são inseridos aos autos via protocolo no cadastro municipal.

02-DA ANÁLISE

O projeto apresentado será analisado conforme formulário padrão de análise (critérios de RESIDENCIAL ????)
onde será apontado o atendimento ou não dos parâmetros estabelecidos na legislação atual.

A análise é de natureza técnica, vinculado à legislação de forma objetiva (ato administrativo vinculado).Artigo
4º da LC 152, “ A análise dos processos de licenciamento e de fiscalização, criados em decorrência desta Lei,
deve ser efetuada quanto à sua observância aos parâmetros técnicos e demais exigência previstas nesta
Lei….”

A análise será conforme os dados apresentados no projeto, que deve ter as informações necessárias e sufici -
entes, para que o analista possa realizar sua análise. Havendo lacunas nas informações prestadas bem como
inconformidades com relação ao que é solicitado na norma será solicitado retificação e/ou complementação
de informações ao requerente. O analista não poderá suprir informações que não estão no projeto.

Nos termos do artigo 29 da LC152 : “§ 2º O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a res-
peito da destinação de uma obra, no seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inade-
quado ou inconveniente do ponto de vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legisla-
ção vigente.”  A análise conforme recomendação do memorando 51/2022 será pautada no que está declara-
do e dimensionado no projeto buscando uma análise objetiva podendo o analista interpretar o caso concreto
quando se fizer necessário uma vez que a legislação não contempla todos os casos possíveis.
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Nos termos do Art.52 da LC152 , haverá anulação do licenciamento sempre que ficar comprovada a falsidade
ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento que fundamentou o licenciamento.

*(diretriz adotada na análise) Os acréscimos devem atender a legislação vigente não podendo obstruir condi-
ções pregressas de salubridade como iluminação e ventilação. O projeto anterior foi aprovado atendendo as
condições de salubridade, iluminação e ventilação e o acréscimo deve no mínimo manter o que existia em
conformidade com a aprovação anterior. Adaptações se necessárias devem ser apresentadas em detalhes no
projeto.

03-IMAGEM PLANTA PROJETO  PROCESSO 10628/2012

Conforme projeto, não havia a varan-
da/garagem e haviam duas  janelas 
na sala  voltadas para o ambiente ex-
terno  na frente. A sala de Estar/ jan-
tar tem 5,25*1,65+7,05*4=36,86m2. 
Artigo 169 LC778 iluminação 1/8 para
ambiente aberto, 1/5 se der para 
área coberta, considera-se ilumina-
ção indireta até 3,0m (uma varanda 
ou garagem com mais de três metros 
longe da janela não considera o vão 
de iluminação.
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04-IMAGEM PLANTA PROJETO PÁG. 03 DO PROCESSO

Conforme projeto  ao  lado,  observa-
se o acréscimo da garagem e da esca-
da  no pavimento térreo.  A  inserção
da  garagem  modificou  a  iluminação
da sala e conforme projeto foram fe-
chadas as duas janelas, deixando so-
mente  uma  janela  na  lateral  de
2*1,2=2,4m2 e duas menores do ou-
tro lado 0,3*1,2*2=0,72;  área míni-
ma  conforme  projeto  aprovado  é
36,86/8=4,6m2.

Conforme se demonstrou a sala que
antes atendia a legislação no projeto
do  processo  10628/2012  passou  a
não atender com a inserção da gara-
gem  e  fechamento  de  duas  janelas
voltadas para frente que mesmo que
reabertas não atendem devido à dis-
tância ao final da varanda.
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05-ÁREA DE AERÓDROMO 

O Local está a menos de 1 km de pista do aeroporto municipal, possui altura total de 11,30m e  não 
atendendo ao estabelecido na LC176 artigo 2º II, citado abaixo.

LEI COMPLEMENTAR Nº 176, DE 05 DE MAIO DE 2022

Parágrafo único. Os parâmetros e instrumentos urbanísticos serão observados em todas

as zonas previstas no Plano Diretor, merecendo especial atenção:
I - as diretrizes para a proteção do patrimônio cultural, estabelecidas no art. 16 da Lei
Complementar nº 135/2019;

II - a distância mínima de 1 (um) quilômetro de qualquer ponto da pista de pouso e
decolagem do aeroporto municipal, para realização de edificações superiores a 10 metros de altura,
assim como os demais limites de segurança estabelecidos pelo `Plano Básico de Zona de Proteção
de Aeródromo`, definido em função das superfícies limitadoras de obstáculos do aeroporto, com
base no planejamento aeroportuário aprovado pela ANAC, nos termos da Portaria do Ministério da
Defesa - Comando da Aeronáutica, nº 256/GC5, de 13 de maio de2011, que `dispõe sobre as restri-
ções relativas as implantações que possam afetar adversamente a segurança e a regularidade das
operações aéreas, e dá outras providências`."
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O projeto não apresentou cota total da altura, e representou em linha fina a parte anterior no topo 
do telhado que já se encontra construída no local.  (Se trata de levantamento e não de acréscimo de
projeto)
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05-NOTA TÉCNICA CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PARECER DA NOTA TÉCNICA:

O pedido inicial de acréscimo de projetos não está correto frente a obra já ter sido construída devendo ser corrigi-
do o pedido para LEVANTAMENTO o processo deverá ser saneado com o pedido correto de levantamento e a des-
crição da edificação deve ser residencial unifamiliar ou multifamiliar e não somente residencial haja vista os dife-
rentes parâmetros que são utilizados a depender da opção que deve estar expressa nos autos do processo  .   O re-
querente deve se manifestar nos autos substituindo a pág. 04 do processo que se refere a descrição da edificação 
onde foi somente colocado uma imagem do carimbo com descrição genérica de residencial.

Face ao não atendimento da Lei complementar 176, de 05 de maio de 2022, em seu parágrafo segundo item II, o 
projeto é inapto. A edificação está a aproximadamente 530 m da pista do aeroporto municipal.

A análise completa se dará somente após o saneamento do processo com a correção do pedido e correções e/ou 
demolição para adequação a altura máxima permitida. 

(Quando do habite-se as informações do projeto são verificadas pelo fiscal no local).

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que justificado, sofrer alteração / aperfeiçoa-
mento.

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 – Analista de Engenharia
Eng. Civil – CREA/MG 183046/D

ILMO SR.

VALÉRIO DINIZ MOURTHE

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO
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