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NOTA TÉCNICA   CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE  

Para análise do processo, são necessários, segundo a Legislação vigente, os seguintes documentos (LC 152/2021 - 
Art.29)

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDE
1. Projeto arquitetônico, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Anotação de Responsabili-

dade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), contendo: 
2. a) planta do terreno, com exata indicação das divisas confinantes do lote, ou parte de lote, da orientação mag-

né ca, da sua posição em relação aos logradouros públicos e à esquina mais próxima; das construções já exis-
tentes, no mesmo e nos lotes adjacentes; 

3. b) planta baixa com cotas e referência de nível de cada pavimento e de todas as dependências; 
4. c) fachada, com indicações de “grade” da rua e do po de fechamento de terreno no alinhamento (gradil); 
5. d) seções longitudinais e transversais (cortes) do terreno de muro a muro, da edificação, de suas dependências 

e do passeio, devidamente cotadas; 
6. e) diagrama da cobertura; 
7. f) detalhes constru vos, quando necessários. 
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. 
9. VI - comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de execução de obras par culares correspondente, con-
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forme disposições previstas no Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 118, de 27 de setembro de 
2017) e/ou de preço público aplicável; 

10. VII – notas de alinhamento nos casos de construções no alinhamento;
11. VIII - cópia da guia de IPTU e Cer dão Nega va de Débitos rela va ao imóvel de que trata o licenciamento; 
12. X – documentos de iden ficação do proprietário. 

§ 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. 
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
§ 2º  O Execu vo poderá indagar, desde que fundamentadamente, a respeito da des nação 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 se-
gurança, da higiene, da salubridade e da adequação à legislação vigente. 
§ 4º  Os projetos deverão atender às legislações e norma vas vigentes, sob pena de responsabilidade civil, criminal 
e administra va do responsável técnico pelo projeto, pela execução da obra e do requerente. 

ZAP  - Zona de Adensamento Prioritário

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

O.K.  (X)          Não atende.  (   )

Lote Mín. Quadra 
Máx.

Permeabili-
dade

Coeficientes 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 existen-
tes)
11 m
(novos 
loteamentos)

8 m
(esquina lotes 
existentes)
12 m
(esquina novos 
loteamentos)

Parcelamento, Edifi-
cação e U lização 
compulsórios/IPTU 
progressivo/Desapro-
priação. / Outorga 
Onerosa do Direito 
de Construir Transfe-
rência do Direito de 
Construir: receptora 
de UTDC. / Operação 
Urbana Consorciada 

Projeto 304,80*
315,60

- - 350,55/315,60
1,11

178,20/315,60
56,46%

26,60 -

Análise OK* VER
ITEM 14

OK Não atende
VER ITEM 15

NÃO ATENDE 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 prá cas 

ÁREA NO BCI: 315,60 M²
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ADE Eixos de Ver calização  

Uso: Os mesmos aplicados no zoneamento em que a ADE se sobrepõe. 

             Ok (X)                            Não atende (    )                    

Lote 
Mínimo

Quadra 
Máxima

Permeabi-
lidade

Coeficientes Taxa de
 Ocupação

Testada 
Mínima

Instrumentos

Norma Os mesmos aplicados no zone-
amento em que a ADE se so-
brepõe. 

Básico: 1,0 
Máximo: 5,5 

Os mesmos aplicados 
no zoneamento em que
a ADE se sobrepõe. *

 Outorga Onerosa do Direito de Cons-
truir / Transferência do Direito de 
Construir: receptora de UTDC / Demais
instrumentos previstos nas respec vas
zonas urbanas 

Projeto 304,80*
315,60

- - 350,55/315,6
0

1,11

178,20/315,
60

56,46%

26,60 -

Análise OK* VER
ITEM 14

OK Não aten-
de

VER ITEM
15

NÃO ATENDE OK OK OK

* Máximo: 5,5 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 prá cas 
* Quando a ADE Ver calização es ver sobreposta à ADE Central, os índices acima do básico somente podem ser u lizados 
mediante aprovação do Conselho Delibera vo do Patrimônio Cultural de Curvelo. 

14. Dimensões do lote e convergência:

Atende Não
Atende

As dimensões do lote mostradas em projeto são iguais as dimensões constantes no BCI e SI X
Observações: A ÁREA DO TERRENO ESTÁ DIVERGENTE

15. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020)

Art. 129 Os valores da Taxa de Permeabilidade devem ser cumpridos mediante área descoberta e
permeável dotada de vegetação e livre de qualquer elemento constru vo que impeça ou dificul-
te a infiltração de água no solo. 

Não atende

16. Quanto ao uso de bônus de coeficiente de aproveitamento por boas prá cas (Decreto 3.784/2019)

Art. 135. Será atribuído bônus de potencial constru vo na forma de coeficiente de aproveitamento acima do 
básico, limitado ao coeficiente de aproveitamento máximo previsto para a zona urbana ou ADE onde se localiza 
o imóvel, conforme Anexo XIII desta Lei, mediante a comprovação, no momento da aprovação de projeto de edi-
ficação 
Apresentar em anexo “Declaração de boas prá cas adotadas para aprovação do projeto ar-
quitetônico” - Decreto 3784/2019 E Indicar no projeto arquitetônico a u lização das boas 
prá cas, para verificação da existência das mesmas

Não atende
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17. Da Regularização das Edificações  (LC 152/2021)

 NO BCI CONSTA QUE O TERRENO POSSUI ÁREA CONSTRUÍDA DE 138,73 M²
• CASO A CONSTRUÇÃO EXISTENTE SEJA REGULAR, NECESSÁRIO APRESENTAR HABITE-SE DES-

TA CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJA POSSÍVEL A DEMOLIÇÃO E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO 
PROJETO AQUI ANALISADO.

• CASO A CONSTRUÇÃO JÁ TER SIDO DEMOLIDA E ATUALMENTE O LOTE SE ENCONTRAR SEM 
EDIFICAÇÃO, NECESSÁRIO APRESENTAR CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE 
AVERBAÇÃO DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO NA MATRICULA DO RESPECTIVO IMÓVEL CONS-
TANTE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, SALVO SE TRATAR DE POSSE COMPROVA-
DA. 

• CASO A CONSTRUÇÃO EXISTENTE NÃO POSSUIR HABITE-SE, NÃO É POSSÍVEL APROVAR O 
PROJETO, VISTO QUE SERÁ NECESSÁRIO PRIMEIRAMENTE A REGULARIZAÇÃO DA CONSTRU-
ÇÃO EXISTENTE (ART.48)

Não atende

Da Regularização das Edificações
Art. 48. Para fins de regularização de edificação executada sem prévia licença ou em desa-
cordo com o projeto aprovado, a análise do projeto será feita conforme critérios da legis-
lação vigente.
§ 1º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei,
ficam válidas as disposições da legislação anterior, desde que comprovada a existência da
mesma.
§ 2º Nas situações previstas no § 1º deste ar go, os parâmetros previstos na legislação
aplicável poderão ser flexibilizados para viabilizar adequações necessárias à garan a de
acessibilidade e de prevenção e combate a incêndio
§ 3º Para as edificações comprovadamente existentes até a data de publicação desta Lei e
que estejam em desconformidade com os parâmetros da legislação aplicável, lei municipal
específica poderá prever condições para a sua regularização onerosa, devendo fixar as se-
guintes normas, entre outras:
I - critérios para o enquadramento da edificação como passível de regularização;
II - situações não passíveis de regularização;
III - critérios para o cálculo do valor a ser pago pela regularização da edificação;
IV - hipóteses de regularização de interesse social, em que se admi rá, de forma excepcio-
nal, isenção parcial ou total do valor a ser pago pela regularização da edificação.
§ 4º A comprovação de existência da edificação, para os fins de aplicação do disposto nos
§ § 1º a 3º deste ar go, deverá ser realizada por meio de lançamento tributário rela vo à
cobrança de IPTU, alvarás anteriores, fotos aéreas ou autos de fiscalização que atestem a
situação anterior da obra.
§ 5º Concluída a regularização, será concedida a Cer dão de Baixa da Construção.

18. Da classificação e da localização dos usos do solo (LC 149/2020)

NECESSÁRIO INFORMAR A CATEGORIA DE USO NÃO ATENDE

PÁG.:
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19. Quanto ao afastamento frontal (Art. 137 LC 149/2020)

Projeto Atende Não
Atende

II - 3m : nos terrenos localizados nos Eixos de Ver calização; 
III – 2 m: para todas as zonas e situações não enquadradas nos incisos I e II deste 
ar go. 

4,60
2,00

X

20. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (Art. 138 LC 149/2020 – alterado peça LC  176/2022)

Projeto (m) Atende Não 
Atende

I - edificações com altura de até 7,50 m: 1,50 m, sendo admi do colar 
em até 2 divisas, quando não houver aberturas;
II - edificações com altura acima de 7,50 m até 9,50 m: 1,50 m, sendo 
admi do colar 1 uma divisa, quando não houver aberturas;
III - edificações com altura acima de 9,50 m até 12,00 m: 1,50 m;
III - edificações com altura superior a 12,00 m: mínimo h/8, sendo 
admi do afastamento de 1,50 m no fundo.

0,00
0,00 X

Uso das duas divi-
sas: u lizou-se 02
divisas

X

§ 1º Nas edificações com altura até 7,50 m quando não houver aberturas, admite-se o afastamento mínimo  de 
1,00 m .
§ 2º Em qualquer hipótese e respeitando a cota máxima de 7,50 m é admi do colar em até 2 divisas nos pavimen-
tos de garagem, loja e sobreloja.

21.  Quanto a altura da edificação (Art. 135 LC 149/2020 – alterado LC 176)

NECESSÁRIO REPRESENTAR CORTES COM COTAS Não Atende
Lotes maiores do que 180 m² e menores do que 360 m²: 12,00 m, excetuando-se as pla bandas e os volumes de 
caixa d’água e caixa de escada; 

22. Disposições Gerais – Seção I (LC 152/2021)

NECESSÁRIO REPRESENTAR CORTES E DETALHAMENTOS Não Atende
Área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima de 1,20 m, não ultrapassem a 60% do 
afastamento mínimo e estejam de acordo com o Código de Posturas: não constará como área construída
Áreas para uso de guarda de material, armário, cabine de gás e abrigo de animais, com altura igual ou inferior a 
1,80 m: não constará como área construída
Área de deck de piscinas ou sob terreno natural e rampas de acesso cobertas: não constará como área construída
Saliências, nos termos desta Lei: não constará como área construída
Área sob toldo, conforme previsto no Código de Posturas: não constará como área construída
Área sem u lização sob projeção da edificação: não constará como área construída
Área de jardineiras, contada da fachada da edificação até 0,60 m de projeção: não constará como área construída
Área aberta sob pérgula não constará como área construída desde que esta não receba fechamento dos vãos exis-
tentes entre elementos construídos formando toldo
Art. 68. A permissão para aberturas de vãos de iluminação e ven lação voltados para as divisas dos lotes, em edi-
ficações dispensadas da exigência de afastamentos lateral e de fundos mínimos, deverá atender ao seguinte:

PÁG.:
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I – afastamento mínimo de 1,50 m para as divisas laterais e de fundo;
II – a par r do segundo pavimento, ao nível de cada pavimento, o fosso deverá permi r a inscrição de um círculo 
de diâmetro mínimo D:
a) D = 1,50 m + (A – 5,30 m)/10, no caso de os vãos iluminarem e ven larem exclusivamente compar mentos de 
permanência transitória;
b) D = 1,50 m + (A – 5,30 m)/4, no caso de os vãos iluminarem pelo menos 1 compar mento de permanência pro-
longada.

23. Dos Elementos Constru vos e dos Materiais de Construção  – Seção II (LC 152/2021)

NECESSÁRIO REPRESENTAR DIAGRAMA DE COBERTURA Não Atende

24. Das Edificações de Uso Não Residencial (Art. 85 a Art. 88 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

As edificações des nadas a usos não residenciais deverão dispor de, no mínimo, 
um lavabo em cada pavimento

X

As instalações sanitárias des nadas a uso comum deverão atender ao previsto no 
Anexo III desta Lei, bem como às diretrizes con das na legislação de medicina e se-
gurança do trabalho e acessibilidade e, quando derem acesso a compar mentos 
des nados a trabalho, refeitório ou consumo de alimentos, serão providas de ante-
câmara ou anteparo.

X

Art. 88. As edificações de uso cole vo deverão atender a NBR 9050:2015 da ABNT. 

25. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum  (Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021)

NECESSÁRIO DETALHAMENTO DA ESCADA Não Atende
Art. 89. As circulações horizontais e ver cais e os halls das edificações serão classificados como de uso priva vo 
quando pertencerem a unidades autônomas, e como de uso comum quando des nadas ao acesso a mais de uma 
unidade autônoma, ou quando houver uso público ou cole vo. 
Parágrafo único. As circulações horizontais e ver cais e os halls de que trata o caput deste ar go obedecerão ao 
disposto nos Anexos V desta Lei e à legislação e às normas técnicas per nentes. 
A altura do degrau não deve ser maior que 0,18 m, e o piso não deve ter menos de 0,27 m, não podendo o soma-
tório da largura do piso mais duas vezes a altura do degrau ser menor que 0,63 m nem maior que 0,64 m, ressal-
vadas as normas de segurança para as escadas cole vas;
NECESSÁRIO DETALHAMENTO DA ESCADA
 Sempre que o número de degraus exceder a 19, serão obrigatórios os patamares intermediários, com compri-
mentos mínimos de 1,00 metro e com larguras mínimas correspondentes às das escadas
Em todas as habitações cole vas as caixas de escadas deverão ser iluminadas e ven ladas de acordo com a regra 
dos cômodos de permanência transitória, excetuadas as escadas de incêndio, que deverão obedecer à legislação 
específica.
Nas edificações cole vas com dois ou mais pavimentos não será permi do o uso 
de degrau no patamar

X

As escadas deverão observar as seguintes exigências: os pisos não devem ser escorregadios, nem apresentar res-
saltos em sua super cie;

PÁG.:

Nota Técnica Versão nº 08
2022-08-15



MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

26. Quanto a acessibilidade das edificações (Art. 92 a Art. 97 LC 152/2021)

Atende Não
Atende

Não se
aplica

Percurso acessível, quando exigido, além de atender as normas fixadas na ABNT, 
deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e possuir piso an derrapante e con -
nuo, sendo vedada a u lização de piso intertravado

X

§ 1º Nas edificações deve ser garan do pelo menos um percurso acessível às pes-
soas portadoras de deficiência do logradouro ao interior da edificação, das lojas e 
das áreas de uso comum da edificação.

X

Art. 96. O sanitário acessível, quando exigido, deverá garan r os requisitos mínimos previstos na ABNT:
§ 2º Nas Edificações des nadas aos Serviços de Uso Cole vo, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e 
Uso do Solo e da alínea “a” do inciso II do art. 94 desta Lei, deve ser garan do pelo menos um sanitário acessível 
em cada pavimento, com entrada independente dos demais sanitários cole vos.
Art. 92. A construção, modificação e ampliação de edi cio público ou privado obedecerão às disposições previstas
nas legislações federal, estadual e municipal referentes à acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, bem como às normas técnicas per nentes. 
Parágrafo único. No caso de modificação ou ampliação de edificação anteriormente licenciada, des nada ao uso 
residencial, comercial, de serviços ou industrial, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, os 
requisitos de acessibilidade deverão ser exigidos apenas na parte da edificação em alteração, excetuada a hipóte-
se de impossibilidade de atendimento aos mesmos, comprovada por meio de laudo técnico. 

27. Quanto a instalações de lixo (Art. 107 LC 152/2021)

As edificações mul familiares de uso residencial, não residencial e misto deverão dispor de 
compar mentos para estocagem de lixo.

Não Atende

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

Art. 99. A iluminação e a ven lação do compar mento deverão observar as seguintes condições:
I - nenhum ponto do compar mento deve distar do vão de iluminação, livre de obstáculos, mais que duas vezes e 
meia o seu pé-direito;
II - o vão de iluminação e ven lação somente poderá ser aberto para reentrância cuja profundidade máxima seja 
igual à sua largura;
III - quando o compar mento ou ambiente for iluminado e ven lado através de varandas e pela área de serviço, 
atenderá:
a) vãos de iluminação e ven lação com distância máxima de 3,00 m da face externa da varanda ou da área de 
serviço;
b) profundidade do compar mento, medida a par r da parede onde se encontra o vão de  iluminação, limitada a 
duas vezes o seu pé-direito;
c) o vão de iluminação e ven lação poderá ser fechado por esquadria, desde que garan das as condições de ven-

lação, respeitadas as demais normas legais per nentes.

NECESSÁRIO APRESENTAR TODAS AS MEDIDAS E INFORMAÇÕES PARA ANALISE DOS PARÂ-
METROS ABAIXO, INCLUSIVE DIMENSÕES DAS ABERTURAS

Não Atende
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EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL
OS COMPARTIMENTOS DEVERÃO ATENDER OS SEGUINTES PARÂMETROS:

1.  CÔMODO
Instalação Sanitária

ÁREA MIN.
(m²)
3,25

DIMENSÃO
MIN. (m²)

1,30

ILUMIN. E VENTIL. 
(m²)

1/8 ou 1/6¹

PÉ DIREITO
MIN. (m)

2,70

VÃO ACESSO
(m)
0,60

* - a instalação sanitária principal deverá fazer parte do corpo da edificação
* - é facultada a instalação de lavatório externo à instalação sanitária, ficando este com área mínima de 1,80m². 
. ¹ - quando o compar mento es ver sendo iluminado através da área de serviço ou varanda. 

2.  CÔMODO
Lavabo

1,50 1,00 * 2,70 0,60

* - é permi da ven lação mecânica e iluminação ar ficial.
LAVABO PNE DIMENSÕES MÍNIMAS 1,50 X 2,00, PORTA DE CORRER OU QUANDO DE ABRIR, ABRIR PARA FORA 
COM ABERTURA MÍNIMA DE 90 CM

EDIFICAÇÕES DE USO NÃO RESIDENCIAL
OS COMPARTIMENTOS DEVERÃO ATENDER OS SEGUINTES PARÂMETROS:

¹ – havendo passagem sob escada, PD mín.= 2,10m 
1.  CÔMODO

Salas comerciais, escri-
tórios, etc¹ 

15,00 3,00 1/6 2,70 0,80

¹ - permita ven lação mecânica. 
2.  CÔMODO

Lojas*
12,00 2,40 1/10 3,0¹ / 3,5² / 5,50³ 2,00

* - permita ven lação mecânica.
* - em lojas acima de 150,00 m² serão obrigatórios sanitários calculados conforme a demanda e separados por gê-
nero.
¹- para área até 50,00m² 
² – para área acima de 50,00m², sendo neste caso obrigatória a construção de sanitários separados para os dois se-
xos e devendo um deles ser adaptado para PNE. 
³- quando ver sobreloja

EDIFICAÇÕES DE USO COMUM
3.  CÔMODO

Escada¹ 
------------ 1,20² 1/8 2,70 0,80

¹ - havendo passagem sob escada, altura do vão h=2,10m.
² - largura livre de corrimão. 
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PARECER DA NOTA TÉCNICA:

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

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

APTO 

X INAPTO

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

OBS.: O PARECER TÉCNICO REFERE-SE A UMA ANÁLISE DE ANTEPROJETO, PARA QUE O PROJETO SEJA ANALISADO 
OBJETIVANDO A APROVAÇÃO E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO É NECESSÁRIO NOVO PROTOCOLO COM SOLICITAÇÃO D 
APROVAÇÃO DE PROJETO PARA QUE O ANALISTA RESPONSÁVEL EMITA OUTRO PARECER TÉCNICO.

ENG MARIANA RODRIGUES LOUZADA
Eng. Civil – CREA/MG 256743/D

ILMO SR.

JOSÉ CARLOS NOGUEIRA FILHO

DD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

PÁG.:
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