
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

NOTA TÉCNICA 

ASSUNTO : APROVAÇÃO DE PROJETO  MURO DE ARRIMO COM LIBERAÇÃO DE ALVARÁ

PROCESSO Nº: 25204/2022

CONTRIBUINTE: MATIAS MENDES BATISTA FILHO

DATA:  28 de JUNHO de 2022

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

O processo nº 25204/2022 (composto de folhas número 01 a 16).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A prefeitura  aprova e licencia somente projeto arquitetônico, e conforme artigo 20 da LC 152,  o arrimo está sujei-
to a licenciamento instruído por projeto arquitetônico,(sujeito é diferente de obrigado) e no projeto apresentado, 
somente consta o projeto estrutural do arrimo que é de inteira responsabilidade do responsável técnico.

Para que não haja culpa “in vigilando”, a municipalidade quando verifica que há desníveis que demandam arrimo 
com base no projeto arquitetônico apresentado, pede que conste de forma clara na ART aquela responsabilidade 
do profissional que está projetando/ executando o arrimo a fim de que danos que possam a ocorrer sejam imputa-
dos ao profissional responsável, a prefeitura não aprova projeto de contenção/ arrimo e nem qualquer projeto es-
trutural ou complementar de qualquer natureza.

Nenhum elemento estrutural poderá perpassar a divisa do imóvel, sobe pena de invasão do terreno vizinho, proje-
tos de arrimo exigem sondagens e recomenda-se vistoria cautelar de vizinhos devido a ação dos bulbos de tensão 
e havendo danos a terceiros, estes são de inteira responsabilidade do profissional técnico responsável pela ART la-
vrada podendo responder civil, penal e criminal.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, LC 152 Cabe ao responsável técnico a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado ou 
pela obra por ele executada. 

Art. 9º LC 152 São deveres dos responsáveis técnicos, nos limites das respectivas competências: 

IV - assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da 

obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica; 

Art. 19, LC 152. Estão sujeitas ao licenciamento, envolvendo a aprovação prévia de projeto, a execução das seguin-
tes obras:  

I - construção de edificação nova ou sua modificação; 

II – demolição;

 III - reconstrução; 

IV - movimentação de terra e entulho. 
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Art. 29, LC 152. O processo de licenciamento para a aprovação do projeto arquitetônico deverá ser instruído com a
seguinte documentação, sob pena de indeferimento do pedido de aprovação de projeto: 

Art. 69, LC 152. O responsável técnico é responsável pela escolha e pela correta utilização dos materiais e elemen-
tos construtivos, estruturais ou não, de acordo com as normas técnicas brasileiras relativas a resistência ao fogo, 
isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural, durabilidade e impermeabili-
dade. 

Art. 20. LC 152 Está sujeita ao licenciamento, instruído por projeto arquitetônico contendo seus elementos cons-
trutivos devidamente dimensionados antes da execução de obras, a construção de marquises e de 

DESPACHO DO ANALISTA

Diante do exposto está indeferido o pleito de aprovação de projeto de muro de arrimo com liberação de alvará 

uma vez que o processo não foi instruído por projeto arquitetônico e pelo fato da prefeitura não realizar aprova-

ção de muro de arrimo. Informa-se que após verificado a necessidade do arrimo , avaliando os desníveis, compro-

vado por projeto arquitetônico ,  somente é verificado se a ART consta a responsabilidade pelo projeto e/ou exe-

cução do arrimo, que é uma ação preventiva da municipalidade com relação a danos a terceiros de qualquer natu-

reza.

Caso o processo seja instruído por projeto arquitetônico, onde se verifique mediante perfis que são obrigatórios 

nos desenhos de aprovação a necessidade e indicação de arrimos, será cobrado que conste na ART a responsabili-

dade do profissional somente.

Atenciosamente.

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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