
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO MUNICIPAL 

(Aos cuidados do chefe de  cadastro Warley)

PROCESSO Nº: 24993/2022

CONTRIBUINTE: PABLO LOPES FRANÇA

ASSUNTO.: ACRÉSCIMO DE PROJETO 

DATA:  27de JUNHO de 2022

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

O processo nº 24993/2022 (composto de folhas número 01 a 19).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de um pedido de acréscimo de uma edificação com licença de construção aprovada em 24/04/2020 com 
área de 60,85 m2 processo 11443/2020. Habite-se 41.232/2021 expedido em 04/11/2021 para área de 60,85 m2.

Observa-se que os acréscimos infringiram o afastamento frontal e construíram colado em mais de duas divisas, o 
que a lei proíbe.  

Diante do exposto, não há como comparar o projeto apresentado sem o projeto aprovado na prefeitura e estou 
solicitando ao cadastro que apense o projeto aprovado ao processo para prosseguimento da análise.

O requerente informa no carimbo área a remover e infere-se que modificará o projeto aprovado mas a confronta-
ção somente poderá ser feita com o projeto aprovado de 60,85 m2 que ainda não consta no processo.

Com base no artigo 48 da LC 152,da regularização das edificações, será aplicado a legislação vigente conforme 
previsão na legislação.“Art. 48. Para fins de regularização de edificação executada sem prévia licença ou em desa-
cordo com o projeto aprovado, a análise do projeto será feita conforme critérios da legislação vigente.”

As construções realizadas posteriores a concessão do habite-se se enquadram em construção sem prévia licença

SOLICITO AO CADASTRO MUNICIPAL

01-Apensar os projetos aprovados processo 11443/2020. 60,85 m2

O analista aguarda os documentos, já antecipando a reprovação por ter colado em mais divisas que o permitido, e

por não deixar o afastamento frontal mínimo. O desenho não atende em vários pontos a legislação e a análise

completa somente será feita após o cadastro fornecer o documento base  para comparação entre o aprovado e o

apresentado com os acréscimos.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA REPROVAÇÃO 

“Art. 138. Os afastamentos mínimos laterais e de fundo das edificações deverão observar os seguintes critérios em
todas as zonas urbanas previstas no Plano Diretor: 

I - edificações com altura de até 7 m (sete metros): 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), sendo admitido
colar em até 2 (duas) divisas; (redação dada pela LC nº 163, de 2021). “        

Lei complementar 149; Seção V Dos Afastamentos Frontal, Laterais e de Fundo 

“Art. 136. As edificações construídas nos lotes devem possuir afastamentos mínimos frontais, laterais e de fundo. 
§ 1º O afastamento frontal mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e o alinhamento do lote, 
medida perpendicularmente ao alinhamento. 
§ 2º O alinhamento é a linha divisória entre o logradouro público e o lote. 
§ 3º O afastamento de fundo mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e a divisa de fundo do lote, 
medida perpendicularmente à divisa. 
§ 4º O afastamento lateral mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e a divisa lateral do lote, medida
perpendicularmente à divisa. 
§ 5º No caso de edificação acima de 7m (sete metros), constituída de vários blocos, independentes ou interligados
por pisos comuns, a distância entre eles deve obedecer ao dobro dos afastamentos mínimos laterais e de fundo 
previstos nesta Lei. (redação dada pela LC nº 163, de 2021). 

Art. 137. Os afastamentos frontais mínimos das edificações são os seguintes: 
I - 0 (zero): nos terrenos localizados na ADE Central; 
II - 3m (três metros): nos terrenos localizados nos Eixos de Verticalização; 
III - 2m (dois metros): para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste artigo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Segue em duas vias para que uma seja entregue ao requerente para conhecimento e também providências, caso

o mesmo queira se manifestar nos autos inserindo documentos (somente serão analisados documentos inseridos

de forma oficial dentro do processo  e no presente momento o material que chegou para análise está incompleto

e já está reprovado conforme itens infringidos conforme citação realizada.

Atenciosamente.

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