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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos – Art.28 LC152/2021

Atende Não atende

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

X

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

X

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as de-
pendências; 

X

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

X

5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da edifi-
cação, de suas dependências e do passeio, devidamente cotadas; X

6. e) diagrama da cobertura; X

7. f) detalhes constru vos, quando necessários. 
- Diferenciar na planta baixa (pode ser por hachura) as áreas aprovadas e as áreas feitas pos-
teriormente. OK

X

8. III – formulário de caracterização da edificação com breve descri vo da concepção 
arquitetônica e do po de uso pretendido, conforme regulamento do Execu vo. 

X

9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par -
culares correspondente, conforme disposições previstas no Código Tributário Muni-
cipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 2017) e/ou de preço público 
aplicável; 

#01

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento; X

11. VIII - cópia da guia de IPTU e Cer dão Nega va de Débitos rela va ao imóvel de que 
trata o licenciamento; 

#01

12. X – documentos de iden ficação do proprietário. X
§ 1º O projeto arquitetônico e suas modificações deve ser elaborado de acordo com as nor-
mas previstas na NBR 10126:1987, NBR 10067:1993, NBR 6492:1994, NBR 12298:1995 da 
ABNT e alterações posteriores. 

#02

§ 2º  O Execu vo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da des nação de uma obra, no seu con-
junto 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 geo-
técnico nos casos previstos no art. 144 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e norma vas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal e ad-
ministra va 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 Desburocra zação e Simplificação. O In-
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teressado não pode ser obrigado a apresentar informações cujo detentor é o próprio órgão público. Poderá ser solicita-
do no Setor de Cadastro.
#02 – Como a Secretaria de Obras não possui as citadas NBR’s, não foi possível verificar o atendimento desta exigência.
O desenho arquitetônico apresentado permite um adequado entendimento de suas partes componentes e da obra que
se pretende executar.

Dados da Edificação   
Endereço da edificação:  Rua Barão dos Cocais, nº 300 – Bairro Santa Rita 
Inscrição Municipal: 01.01.118.0432.001
Responsável Técnico pelo Projeto: Danilo Santos Xavier Guimarães

ANÁLISES CONSIDERANDO   CÓDIGO DE OBRAS  - LEI N° 778, DE MARÇO DE 1973 E LEI COMPLEMENTAR N° 110, DE 26 DE  
OUTUBRO DE 2016 *

*Visto que a edificação já estava construída antes da legislação vigente, u liza-se a legislação anterior:

Art. 48.  § 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei, ficam válidas as dispo-
sições da legislação anterior, desde que comprovada a existência da mesma.

13. Área mínima do Lote Atende Não atende

      Área do lote: 180,00 m² X

14. Coeficiente de Aproveitamento  - (Lei complementar n° 110  - Art.174)

XÁrea do lote até 180 m²: 2,00 (118,49/180,00)=0,6582
Área do lote de 181,00 a 359 m²: 2,50
Área do lote ≥ 360 m²: 3,50

15. Taxa de Ocupação - (Lei complementar n° 110  - Art.174)

XÁrea do lote até 180 m²: 100% (118,49/180,00)=0,6582*100
65,82%Área do lote de 181,00 a 359 m²: 80%

Área do lote ≥ 360 m²: 80%
16. Testada Mínima

X*12 m (Regra Geral) 
15 m (Lote de esquina)

6,00 m

*No cadastro imobiliário consta que o lote foi cadastrado na Prefeitura Municipal de Curvelo/MG em 30/12/2007 com
a testada principal de 6,00 metros  e área do lote de 180,00 m²

17. Afastamentos :

Art. 173 da lei n° 778, de 1973 (LC n° 110)
Observados os parâmetros urbanís cos fixados no art. 174, os afastamentos de fren-
te, fundos e laterais obedecerão às seguintes regras:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

I-Para lotes com área de até 359,00 m² e gabarito até 
9,00 m: ficam dispensados os afastamentos.

Projeto:
Uso de duas divisas

X

Dimensão mín. De 1,00 m, desde que não haja abertura 
e atenda a tabela art. 174
Quando houver aberturas, min. 1,50 m da divisa lateral 
correspondente.

1,66 m c/abertura, divisa 
lado direito X
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18. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não Atende

As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais as dimensões constantes no 
BCI e SIG

X

19. Paredes:

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Art. 118. Nos edi cios até dois pavimentos as paredes externas de jolo deverão ter 
0,25 m de espessura, no mínimo, quando verem função estrutural.

X

Art. 120. As paredes internas ou divisórias poderão ser de 0,15 m ou de 0,10 m. X

20. Quanto a garagem ( Art. 220  LEI N° 778 e Art. 11  Lc nº 110):

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Pé-direito mínimo de 2,20 m X

Área mínima de 12,50 m X

Menor dimensão 2,50 m X

21. Quanto às áreas, dimensões, iluminação e ven lação dos cômodos: 

Áreas principais  - Permanência Prolongada

CÔMODO

Afastamento
do vão à

face externa
da parede 

1,50 m
Art.165

Permi r inscrição de
um círculo, de no
mín. 1,50 m de Ø

Art.165

Área min.  
8 m²

Ao menos um
cômodo de 12

m²
(Art. 179)

Possibilitar, a par r
do 1° pav., ao nível
de cada piso, a ins-

crição de um círculo
cujo  Ø seja D=1,50 +

h/4
Art.165

Iluminação e
Ven lação

*Tabela Ilumi-
nação e Ven -

lação

Pé direito

*Tabela
Pé-direito  

Sala 01
3,50 Dimens.:2,90x4,10 11,89 Pé direito:3,00

Dimens.:2,90x4,10
0,96 3,00

OK OK OK OK OK* OK

*Os vão que se acharem sob coberturas de marquises, alpendres, pór cos ou varandas, de largura superior a 3,00 metros, 
não serão considerados válidos para efeito de iluminação. 

*A cobertura da garagem prejudicou a iluminação na sala. ALTERADO PARA LARGURA=3,00 m: OK

Garagem: Pé-direito:  3,325 m = OK
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Áreas Secundárias – U lização transitória – Cozinha

CÔMODO

Afastamento do vão
à face externa da pa-

rede 
1,50 m

Permi r inscrição de
um círculo, de no
mínimo 1,50 m de

diâmetro

Possibilitar, a par r do 1°
pav., ao nível de cada piso, a
inscrição de um círculo cujo
diâmetro seja D=1,50 + h/8

Iluminação e
Ven lação

*Tabela Ilumi-
nação e Ven -

lação

Pé direito

*Tabela
Pé-direito  

Cozinha 6,77 Dimens.:2,90X5,15 Pé direito:3,00
Dimens.:2,90X5,15

1,32 3,00

OK OK OK OK* OK

*Os vão que se acharem sob coberturas de marquises, alpendres, pór cos ou varandas, de largura superior a 3,00 metros, 
não serão considerados válidos para efeito de iluminação. 

*A cobertura da varanda prejudicou a iluminação na cozinha. ALTERADO PARA LARGURA=3,00 m: OK

 PÉS DIREITO MÍNIMOS ADMISSÍVEIS – ART. 184 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO – ART. 169

Compar mentos Pé direito Compar mentos Igual ou
maior:

Pavimentos térreos des nados a lojas, comér-
cio, ou indústria e desprovidos de sobreloja

3,50 m Dormitórios. 1/6

Lojas com sobrelojas 5,30 m  2,50
m mín. das
sobrelojas

Salas, locais de estar, refeitórios, escritórios, bi-
bliotecas, cozinhas, copas, instalações  sanitá-
rias, caixas de escadas, ves bulos, corredores,
arquivos  e nos depósitos  quando o mesmo

exigir iluminação.

1/8

Cozinhas, copas, despensas, câmaras escuras, 
compar mentos sanitários e corredores de cir-
culação

2,40 m Armazéns, lojas e sobrelojas. 1/10

Garagens 2,20 m

Esses valores deverão ser de 1/5, 1/6 e 1/8 respec vamen-
te, das super cies dos pisos se os vão derem para áreas co-

bertas.

Para demais casos, quando as áreas dos com-
par mentos forem até 50 m²

2,50 m

Para demais casos, quando as áreas dos com-
par mentos forem superiores a 50 m²

2,70 m

* Os vão que se acharem sob coberturas de marquises, alpendres, pór cos ou varandas, de largura superior a 3,00 me-
tros, não serão considerados válidos para efeito de iluminação

* Os pontos dos compar mentos, distantes mais de duas vezes e meia do valor do pé direito de determinado vão, não 
serão considerados iluminados ou ven lados.

* Não será permi do balanço em nenhuma edificação com projeção sobre o passeio
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PARECER DA ANÁLISE:

Face à complexidade da legislação, a presente análise poderá, desde que jus ficado, sofrer alteração / aper-
feiçoamento.

Por tudo analisado e salvo melhor juízo, o projeto encontra-se:

X APTO PARA APROVAÇÃO

INAPTO PARA APROVAÇÃO

É o parecer técnico de engenharia, s.m.j.

Henrique de Freitas Galvão
Eng. Civil – CREA/MG 49.102

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO


