
MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

NOTA  TÉCNICA PRELIMINAR AOS CUIDADOS DO REQUERENTE

PROCESSO Nº: 44097/2022

CONTRIBUINTE: NEWTON GERALDO GUIMARÃES

ASSUNTO.: APROVAÇÃO DE PROJETO 

DATA:  29 de SETEMBRO  de 2022

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

O processo nº 44097/2022 (composto de folhas número 01 a 19),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 26/09/2022
PROTOCOLO Nº 44097/2022 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
23/09/2022 Pág. 02

Projeto arquitetônico Pág. 03

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  ART Pág. 04 e Pág.05

Descrição da edificação (Comercial) Pág. 06

Documento de identificação Pág. 07

Certidão negativa de débitos municipais Pág. 08

Comprovante pagamento de taxa municipal Pág. 09

DEPARTAMENTO DE TRIB. E ARRECADAÇÃO Pág. 10

Croqui do lote  - Arquivo do Município de Curvelo (BCI) Pág. 11 e Pág.12

Boletim do Cadastro Imobiliário (BCI) Pág. 13 

Histórico do BCI Pág. 14

Planta de Situação – SIG  Pág. 15

DEPARTAMENTO DE CADASTRO Pág. 16

NOTA TÉCNICA 01 Pág. 17 a Pág.19

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de pedido de aprovação de projeto com liberação de alvará conforme pág. 02 do processo, de uma edifi-
cação para fins comerciais. Diante do exposto será feito a análise, critérios de não residencial / comercial, confor-
me formulário padrão de análise.
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

DA ANÁLISE

A presente análise, se utiliza de um formulário padrão para deferir ou indeferir um projeto contido em um proces-
so.

O projeto apresentado será analisado conforme formulário padrão de análise (critérios de Não residencial/
comercial ) onde será apontado o atendimento ou não dos parâmetros estabelecidos na legislação atual. Os
afastamentos exigidos deverão atender à legislação e ao zoneamento em que o imóvel se encontra.

A análise é de natureza técnica, vinculado à legislação de forma objetiva (ato administrativo vinculado).Artigo
4º da LC 152, “ A análise dos processos de licenciamento e de fiscalização, criados em decorrência desta Lei,
deve ser efetuada quanto à sua observância aos parâmetros técnicos e demais exigência previstas nesta
Lei….”

A análise será conforme os dados apresentados no projeto, que deve ter as informações necessárias e sufici -
entes, para que o analista possa realizar sua análise. Havendo lacunas nas informações prestadas bem como
inconformidades com relação ao que é solicitado na norma será solicitado retificação e/ou complementação
de informações ao requerente. O analista não poderá suprir informações que não estão no projeto.

Nos termos do artigo 29 da LC152: “§ 2º O Executivo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a res-
peito da destinação de uma obra, no seu conjunto ou em suas partes, recusando-se a aceitar o que for inade-
quado ou inconveniente do ponto de vista da segurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legisla-
ção vigente.”  A análise conforme recomendação do memorando 51/2022 será pautada no que está declara-
do e dimensionado no projeto buscando uma análise objetiva podendo o analista interpretar o caso concreto
quando se fizer necessário uma vez que a legislação não contempla todos os casos possíveis.

Nos termos do Art.52 da LC152 , haverá anulação do licenciamento sempre que ficar comprovada a falsidade
ou a inexatidão de qualquer declaração ou documento que fundamentou o licenciamento.

Havendo necessidade de recursos, apresentar dentro dos autos do processo instruído por documentos e fun-
damentação. A depender na natureza do recurso outros setores da prefeitura serão chamados a se manifes-
tar nos autos. Os documentos são inseridos e numerados no processo pelo cadastro municipal que centraliza
essa atividade.
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (IMAGENS GOOGLE EARTH 2022)

OBSERVAÇÃO: ENCONTRA-SE EDIFICADO NO LOCAL UM GALPÃO ABERTO, O MESMO CONFRONTA COM A   AVENIDA
OTHON BEZERRA DE MELLO E COM A AVENIDA MARIA AMÁLIA SENDO O LOTE DE ESQUINA.
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Estado de Minas Gerais

PRIMEIRA IMAGEM GOOGLE EARTH DEMONSTRANDO O ANO EM QUE A EDIFICAÇÃO FOI REALIZADA.

OBSERVAÇÃO: DEMONSTRA-SE PELA IMAGEM ACIMA QUE EM  12/2018 EXISTIA NO LOCAL UM GALPÃO.
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

DOS AFASTAMENTOS NO CASO DE LOTE DE ESQUINA   (LEGISLAÇÃO ATUAL)  

CONSIDERAÇÃO SOBRE OS AFASTAMENTOS FRONTAIS

Nos termos da lei complementar 149, artigo 137:
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.
Diante da obrigatoriedade da aplicação da legislação , aplica-se o item II haja vista a frente do imóvel estar na ADE 
eixo de verticalização.
Segundo o artigo 136 da lei complementar 149:
“§ 1 º O afastamento frontal mínimo é a distância fixa em metros entre a edificação e o alinhamento do
lote, medida perpendicularmente ao alinhamento. 
Lotes que fazem divisa com duas ruas, tem dois alinhamentos e devem manter com ambos, o afastamento frontal,
pois assim está expresso na legislação. Se o lote tem duas ruas, tem dois alinhamentos.

CONSIDERAÇÕES   PRELIMINAR  ES   DO ANALISTA  

01- Não se trata de aprovação inicial , haja vista as construções existentes inclusive indicadas no projeto pág.
03 do processo, o analista pede que seja dado entrada como LEVANTAMENTO. Providenciar a correção do
protocolo, da descrição da edificação e dos projetos indicando da forma correta LEVANTAMENTO.

02-Pela legislação vigente não é possível aprovar a construção devido ao falta de afastamento com a Avenida
Maria Amália. (Fundamentação Art 136 e 137 da LC 149)

03-Haja vista que comprova-se pela imagem do Google Earth que em 12/2018 existia a construção, o levanta-
mento pode ser analisado pela previsão de regularização pela lei antigo Lei 778 de 1973 e suas alterações.
Existe uma alteração de da lei de 1973 que é a alteração de lei 113 de de 14/02/2017 e essa alteração
pode ser aplicada ao caso concreto. A alteração diz:

04- Diante do exposto e tendo o lote 360m2 existe a possibilidade da aplicação da alteração de lei 113 de
14/02/2017.
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

PARECER TÉCNICO DO ANALISTA DE ENGENHARIA

Frente as quatro considerações realizadas na página anterior, o analista solicita as correções materiais dos 

documentos para LEVANTAMENTO em vez de aprovação inicial de projeto, para que se tente conforme 

exposto nessa nota técnica a aplicação da lei anterior lei 778/1973 e sua alteração 113 de 14/02/2017.

Aguardo as correções, para que seja possível tentar a regularização pela lei anterior  que é a única

       possibilidade de regularizar o imóvel. A segunda possibilidade é se for feito alguma lei de anistia.

O analista aguarda as correções e indicações corretas para continuidade da análise.

Encaminho ao requerente e responsável técnicos senhores Newton Geraldo Guimarães e  Maurílio Rodrigues 
de Oliveira Júnior.  Segue em duas vias sendo uma do processo e outra do requerente para providências.

Atenciosamente

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

No presente momento o projeto encontra-se inapto para aprovação.

Segue para conhecimento e providências da chefia imediata/ secretário de obras para que sejam feitos os en-
caminhamentos necessários.
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