
     

ANEXO I

(INTEGRANTE AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO Nº  28177/2022)

A presente demolição deverá ser executada obedecendo às prescrições a seguir descritas e enumeradas:

1. Nenhum material  de construção ou entulho proveniente de demolição ou abertura  de valas
poderá permanecer na via pública, conforme preceitua o artigo 38 ao 41 da Lei 152/2021;

2. Uma vez que a presente demolição incidirá sobre a edificação existente, no alinhamento com a
via pública, deverá toda a frente de trabalho ser dotada de tapume provisório, sendo o mesmo
executado  de  material  resistente  e  bem ajustado,  com altura  igual  a  2,50m (dois  metros  e
cinquenta centímetros), podendo ocupar, no máximo,   a metade do passeio  ;

3. Os  profissionais  responsáveis  ou  proprietários,  deverão  colocar  em prática  todas  medidas
necessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários, do público, das benfeitorias,
dos logradouros e das propriedades vizinhas, e, bem assim, para impedirem o levantamento de
pó, molhando o entulho e fazendo a irrigação do logradouro público, que deverá ser varrido
quando preciso.

4. A demolição deverá ocorrer no final de semana, após fechamento do comércio, por volta das
14:00 horas.

Observações:

1. Todas e quaisquer intervenções necessárias em áreas destinadas ao trânsito público (pista de
rolamento e passeio público), áreas destinadas a pontos de táxi, bem como demais áreas de uso
público  não  referendadas  neste  anexo,  deverão  ter  prévia  anuência  do  Departamento  de
Trânsito e Transportes e do Departamento de Fiscalização de Obras;

2. Após concluída a demolição, o Departamento de Cadastro da Prefeitura Municipal de Curvelo
deverá ser notificado pelo requerente para procedimentos referentes às anotações cadastrais e
tributárias quanto à área de construção demolida;

3. O presente documento tem o prazo de validade de 12 (doze) meses a partir  da sua data de
emissão;

4. A  baixa  total  ou  parcial  da  área  construída  ficará  condicionada  à  comunicação  por
escrito protocolada junto ao Município, após terminada a demolição autorizada com o
presente alvará. 

Curvelo, 27 de Julho de 2022.
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