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O processo nº 15895/2022 (composto de folhas número 01 a 25),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 14/04/2022
PROTOCOLO Nº15895/2022 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
14/04/2022 (quatro proprietários) Pág. 02 a Pág.05

Projeto arquitetônico Pág. 06 a Pág.09

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  ART Pág. 10

Descrição da edificação Pág. 11 a Pág.12

Documento de identidade/identificação Pág. 13 a16

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 17

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 18

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 19 a 20

Histórico do BCI Pág. 21

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 22 e 23

Planta de Situação – SIG  Pág. 24

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 25
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SOLICITAÇÃO AO CADASTRO MUNICIPAL 

Solicita-se ao cadastro municipal, manifestação e/ou atualização do croqui do SIG imobiliário bem 
como inserção de documentos ao processo, haja vista divergência de informação e falta de medidas lineares 
e de área das três edificações indicadas no croqui (página 22 do processo) e pelo SIG. Será necessário saber a
área de cada uma dessas edificações haja vista que o projeto apresentado /condomínio, se sobrepõe a duas 
dessas edificações  e será necessário identificar qual das construções refere-se ao projeto aprovado de 54m2 
conforme o histórico do BCI página 21 do processo para que no caso de regularização haja informações ne-
cessárias e suficientes para  verificar se a obra foi executada de acordo com planta aprovada ou não.

Conforme histórico do BCI página 21 do processo, consta que foi aprovado uma planta em 
14/05/2009 com área de 54 m2, processo 1884/2009 em nome de Eliane Miranda de Souza e pede-se ao ca-
dastro manifestação ou documento da baixa de construção/habite-se dessa construção haja vista que o arti-
go 2º da lei 152 de 02 de fev 2021 define a abrangência do código para qualquer obra, construção, modifica-
ção, reforma, demolição seja comercial ou não.

D  iante do exposto, pe  ço   ao cadastro que efetue   a atualização, juntada de documentos e manifesta  -  
ções para que o analista possa ter os dados necessários para continuidade da análise inicial em curso.

                      Fonte SIG imobiliário: presença de três edificações
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           Página 21 do processo, croqui três edificações sem área ou medidas de cada uma em separado.

Trecho página 23 do processo, por meio da área indicada total não é possível discriminar ou identificar a área
de cada uma das edificações e nem em qual se deu a planta aprovada em 14/05/2009 com área de 54 m2
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Fonte: Planta apresentada para aprovação, página 09 do processo. A edificação existente 01, está colada em 
duas divisas e têm área aproximada de 100 m2 e as áreas 02 e 03 constantes no cadastro SIG e no croqui não
constam na planta e nem se verifica a baixa mediante demolição no histórico do BCI. A edificação a construir, 
não atende ao artigo 138 da lei complementar 149 redação dada pela LC163 de 2021 haja vista que a cons-
trução existente já está colada em duas divisas e está sendo proposta uma terceira parte colada em desacor-
do á norma que estabelece colar no máximo duas divisas. Haja vista não ter sido feito nenhum desmembra-
mento e tratando-se de condomínio, estando a propriedade em matrícula única, o muro de divisa separando 
a propriedade em duas também não é permitido.

O Analista tão logo esteja de posse do material e dados suficientes e necessários prosseguirá na análise.

Segue em duas vias para que uma seja entregue ao solicitante para conhecimento e também providências 
caso o interessado queira se manifestar nos autos.

Atenciosamente.

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