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LC 135_2019
1. Localização em Macrozonas

ZAP  - Zona de Adensamento Prioritário

Uso: Residencial, comercial, serviços, institucional, misto e industrial de baixo impacto e sem incômodo

O.K.  ( x  )          Não atende.  (   )

Lote Mín. Qua-
dra 
Máx.

Permeabilida-
de

Coeficien-
tes

Taxa de 
Ocupação

Testada
 Mínima

Instrumentos:

Norma 125 m²
(lotes 
existentes)

250 m²
(novos 
loteamentos)

200 m 10%  
Básico: 1,0 
Máximo: 
3,6*  

80% 5 m
(lotes exis-
tentes)
11 m
(novos 
loteamen-
tos)

8 m
(esquina 
lotes exis-
tentes)
12 m
(esquina 
novos 
loteamen-
tos)

Parcelamento, Edificação e 
Utilização compulsórios/IPTU 
progressivo/Desapropriação. /
Outorga Onerosa do Direito 
de Construir Transferência do 
Direito de Construir: recepto-
ra de UTDC. / Operação Urba-
na Consorciada 

Proje-
to

500,00m² (244/500) 48% (69,99/500)
0,13

(69,99/500)
13,99%

10,00

Análi-
se

ok ok ok ok ok

*Máximo: 3,6 mediante: (a) outorga onerosa do direito de construir e/ou (b) transferência do direito de construir
e/ou (c) bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas 
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2. Quanto ao afastamento frontal – (LC 149/2020 - art. 137)
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. 

Projeto Atende Não Atende

X

Nota: A garagem representada avança sobre o afastamento frontal 

3. Quanto a vaga de estacionamento/garagem  - – Art. 140 LC 149/2020, Art. 235 LC 149/2020 Anexo III 
Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021

Atende Não Atende Não se aplica

Residencial Unidade com área entre 70 m2 e 200 m2: 1 vaga. x

Unidade com área maior que 200 m2: 2 vagas. x

Área miníma 12,5 m² x

Nota: A área construída foi reduzida, não há necessidade da representação da garagem. Retirar do
projeto. 
Caso  o contribuinte opte pela garagem, ela deve ser representada respeitando o afastamento 
frontal.

Art. 110. Os estacionamentos e garagens deverão obedecer, além das demais disposições deste Código no que cou-
ber, às seguintes condições:
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, de-
verá ter a largura correspondente a dois vãos;

x

Circulação com largura mínima de 3,00 m, 3,50 m ou 5,00 m quando os
locais  de  estacionamento  formarem respectivamente  ângulos  de  30º,
45º e 90º;

x

Altura mínima de 2,30 m embaixo do vigamento; x

Locais de estacionamento para cada carro, numerados sequencialmente x

Nos projetos deverão constar obrigatoriamente as indicações gráficas da
localização de cada vaga de veículo e dos esquemas de circulação, não
sendo permitido sobreposição às rampas, passagens, circulações e pata-
mares de acomodação;

x

Os locais de estacionamento para cada carro, a distribuição dos pilares
na estrutura e a circulação prevista, deverão permitir a entrada e saída
independente para cada veículo

x

As faixas de circulação com mudança de direção terão largura livre míni-
ma e raio interno mínimo de 3,50 m x

As garagens coletivas deverão atender, além das demais disposições des- x
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te código no que couber, às seguintes exigências
Serviços de controle e recepção localizados no interior da edificação ou
do lote, bem como a reserva de área destinada à acumulação de veículos
no interior do lote correspondente a 5%, no mínimo, da área total reser-
vada às vagas de estacionamento

x

4. Número Mínimo de Vagas de Estacionamento (Art. 235 LC 149/2020) Anexo III

Por unidade
residencial

Multifamiliar

Unidade imobiliária com área até 70 m²: dispensada a necessida-
de de vaga de garagem Atende Não

Atende
Não se
aplica

x
Unidade imobiliária com área entre 70 m2 e 200 m2: 1 vaga.
Unidade imobiliária com área maior que 200 m2: 2 vagas. x

Por unidade
não residencial

Não há obrigação de vaga de garagem para edificações comerciais 
x

No caso de uso misto, o número de vagas deverá atender às exigências estabelecidas para uso residencial 
Nota: Conforme item 03

5. Quanto a documentação exigível - Art. 29 LC 152/2021
Art. 29. O processo de licenciamento para a aprovação do projeto arqui-
tetônico deverá ser instruído com a seguinte documentação, sob pena
de indeferimento do pedido de aprovação de projeto:

Atende Não Atende Não se aplica

x

Projeto  arquitetônico,  acompanhado  do  Registro  de  Responsabilidade
Técnica (RRT), Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), contendo:

x

Nota :A área construída deve ser alterada na ART.

a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote,
ou parte de lote, da orientação magnética, da sua posição em relação
aos logradouros públicos e à esquina mais próxima; das construções já
existentes, no mesmo e nos lotes adjacentes;

x

b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de
todas as dependências; x

c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do tipo de fechamento de
terreno no alinhamento (gradil); x

d)  seções  longitudinais  e  transversais  (cortes)  do  terreno  de  muro  a
muro, da edificação, de suas dependências e do passeio devidamente co-
tadas;

x

e) diagrama da cobertura; x
Nota: Indicar inclinação do telhado da área de serviços

III – formulário de caracterização da edificação com breve descritivo da
concepção arquitetônica e do tipo de uso pretendido, conforme regula-
mento do Executivo. 

x

VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de
obras  particulares  correspondente,  conforme  disposições  previstas  no
Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setem-
bro de 2017) e/ou de preço público aplicável; 

#01
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f) detalhes construtivos, quando necessários. x
VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; x
VIII  - cópia da guia de IPTU e Certidão Negativa de Débitos relativa ao
imóvel de que trata o licenciamento; #01

X – documentos de identificação 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

NOTAS TÉCNICAS:
§ 2º  O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da destinação 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 normativas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal
e administrativa 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 Desburocratização 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.
#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.

6. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) *Ilu-
minação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021)

PARÂMETROS RELATIVOS AOS COMPARTIMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Comparti
mentos

Área
mínima

(m²)

Dimen-
são

Mínima
(m)

Área mínima do
vão de iluminação

e ventilação em
relação à área do
piso do comparti-

mento

Pé direi-
to míni-
mo (m)

Largura
mínima

dos vãos
de aces-
so (m)

Observação

Estar 12,00³ 2,80 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70²

¹  -  quando o compartimento estiver
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  compartimentos  com
12,0m².

Projeto 13,15 3,00 2,40 2,85 0,80
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ok ok ok ok ok

Dormitó-
rios 1 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70 ¹ -  quando o compartimento estiver

sendo iluminado através de varanda.

Projeto
10,50 3,00 2,16 2,85 0,80

ok ok ok ok ok

Dormitó-
rios 2 9,00 2,70 1/6 ou 1/5¹ 2,70 0,70 ¹ -  quando o compartimento estiver

sendo iluminado através de varanda.

Projeto
10,50 3,00 2,16 2,85 0,80

ok ok ok ok ok

Manuseio
de

alimentos
4,80 1,80 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,70²

¹  -  quando o compartimento estiver
sendo iluminado através da área de
serviço ou varanda. ² - a largura míni-
ma de um dos vãos de acesso exter-
no deverá ser de 0,80m.

Projeto
12,96 3,20 3,60 2,85 0,80

ok ok ok ok ok

Área de
serviço * 2,40 1,20 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,80

* - pode ser conjugada com a cozinha
desde que haja  parede  divisória  de
altura mínima =1,20m. ¹  - quando o
compartimento  estiver  sendo  ilumi-
nado através de varanda.

Projeto
2,85 1,50 Aberta 2,70 aberta

Ok Ok Ok Ok ok

Instalação
sanitária* 3,25 1,30 1/8 ou 1/6¹ 2,70 0,60

* - a instalação sanitária principal de-
verá fazer parte do corpo da edifica-
ção. ¹ - quando o compartimento es-
tiver  sendo  iluminado  através  da
área de serviço ou varanda.

Projeto

3,90 1,30 0,64 2,85 0,70

ok ok ok ok ok

Circulação _ 0,90 1/8 ¹ 2,70 0,80

¹ -  o vão de iluminação / ventilação
poderá ser dispensado, exceto quan-
do  o  comprimento  exceder  a  10,0
metros.

Projeto 8,01 0,90 - 2,85 0,80

Ok * ok ok ok ok *  Área  diverge  da  informada.  Ade-
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quar.

Abrigo de
veículos 12,5 2,5 1/10 2,40 ¹ 2,50 ¹  -  pé-direito  mínimo  em  relação  a

qualquer elemento construtivo.

Projeto
12,50 2,50 aberta - 2,50

ok ok ok ok ok

Não se aplica 
7. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e 135/2019)
8. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Art. 185 a Art. 190 LC 149/2020)
9. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020)
10. Quanto à outorga do direito de Construir e Alteração de uso (Art 196. a Art 199 LC 149/2020)
11. Quanto a Transferência do Direito de Construir ( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020)
12. Quanto a imóvel tombado ou inventariado (LC152/2021)

PARECER DA ANÁLISE:

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.

                                                                               Gabrielle Lima Ferreira 
                                                                  Eng. Civil – CREA/MG 34.3955/D


