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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O Interessado pretende a aprovação de um projeto de terraplenagem, com respectiva emissão de al-
vará de construção. Sua urgência deve-se ao fato da aproximação do período chuvoso, que normal-
mente tem início em outubro e inviabiliza este tipo de construção. 
 
Não há dúvidas de que o serviço de terraplenagem é uma OBRA DE ENGENHARIA o que implica, entre 
outras exigências, no registro desta obra na Receita Federal e obtenção da CNO – CERTIDÃO NACIO-
NAL DE OBRAS. Também os trabalhadores envolvidos deverão ser registrados no código específico 
desta obra. Daí a necessidade de obtenção do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. 
 
Nossa legislação, totalmente reformulada entre 2019/2022, previu em detalhes OBRAS DE CONSTRU-
ÇÃO DE EDIFICAÇÕES mas não foi o suficiente clara em obras de engenharia que não contenham. Pe-
lo menos nesta etapa, edificações, como é o caso em análise. 
 
Uma obra de terraplenagem não tem área construída, conforme conceito expresso na LC152: 

Art. 67. Considera-se área construída a área coberta, à exceção de: 

I - área sob beiral e marquise, desde que esses tenham dimensão máxima de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros), não ultrapassem a 60% (sessenta por cento) do 

afastamento mínimo e estejam de acordo com o Código de Posturas; 

II - áreas para uso de guarda de material, armário, cabine de gás e abrigo de ani-

mais, com altura igual ou inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros); 
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III - área de deck de piscinas ou sob terreno natural e rampas de acesso cobertas; 

IV - saliências, nos termos desta Lei; 

V - área sob toldo, conforme previsto no Código de Posturas; 

VI - área sem utilização sob projeção da edificação; 

VII - área de jardineiras, contada da fachada da edificação até 0,60m (sessenta 

centímetros) de projeção. 

 

Parágrafo único. A área aberta sob pérgula não constará como área construída 

desde que esta não receba fechamento dos vãos existentes entre elementos constru-

ídos formando toldo. 

 
Assim, salvo melhor juízo, EM TESE, uma obra de engenharia do tipo terraplenagem dispensa alvará 
de construção! Percebe-se facilmente que esta interpretação advém de uma falha de conceito. Estarí-
amos impondo aos interessados uma exposição à ilegalidade, especialmente frente ao CREA/MG e 
frente à fiscalização do trabalho. 
 
Observe-se, ainda, o art. 24 da LC152 onde fica evidente que toda a LC152 está focada em OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO: 

Art. 24. São instrumentos integrantes dos processos administrativos de licencia-

mento para a execução de obras de edificação: 

I - Certidão de informação sobre zoneamento para uso e ocupação do so-

lo; (Revogado pela Lei Complementar nº 164/2021) 

II - Notas de Alinhamento e Nivelamento; 

III - Aprovação de projeto; 

IV - Alvará de Construção; 

V - Alvará de Demolição; 

VI - Alvará de Reconstrução; 

VII - Certidão de Baixa de Construção (Habite-se); 

VIII - Certidão de demolição. 

 
Complementarmente, tem-se o art. 35 da LC152: 

Art. 35. Nenhuma obra prevista nos arts. 22 e 23 desta Lei poderá ser iniciada sem 

a emissão do respectivo Alvará de Construção, salvo a hipótese prevista no § 7º do 

art. 30 desta Lei. 

 

§ 1º Desde a data de aprovação do projeto, o proprietário ou o responsável técnico 

poderá solicitar a concessão do alvará de construção, que deverá ser emitido no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data da solicitação. 

 

§ 2º A demolição e a movimentação de terra ou entulho vinculados à construção 

de edificação nova ou a sua modificação serão licenciados por meio do Alvará de 

Construção da obra principal. 

 
Acontece que, neste momento, NÃO HÁ PROJETO DE EDIFICAÇÃO NOVA EM ANÁLISE e tem-se a pro-
ximidade do período chuvoso. Caso o serviço de terraplenagem não seja executado agora toda a obra 
de implantação de unidade industrial estará comprometida. 
 
 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/c/curvelo/lei-complementar/2021/16/164/lei-complementar-n-164-2021-altera-a-lei-complementar-n-152-de-02-de-fevereiro-de-2021-que-institui-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-curvelo-mg-e-da-outras-providencias
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Outras considerações devem ser feitas à luz da LC149. Vide artigos abaixo:  
Seção III 

Dos empreendimentos e atividades considerados de impacto urbanístico 

 

Art. 153. Os seguintes empreendimentos e atividades privados ou públicos locali-

zados em área urbana são considerados de impacto e dependerão de licenciamen-

to urbanístico diferenciado envolvendo a elaboração de Estudo Prévio de Impacto 

de Vizinhança (EIV), disciplinado nos arts. 206 a 216 desta Lei, para obter as li-

cenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 

Poder Público municipal: 

 

I - edificações não residenciais com área de estacionamento para veículos superior 

a 10.000m² (dez mil metros quadrados) ou com mais de 400 (quatrocentas) vagas 

destinadas a estacionamento de veículos; 

II - empreendimentos destinados ao uso residencial multifamiliar, com mais de 150 

(cento e cinquenta) unidades imobiliárias; 

III - empreendimentos destinados ao uso misto, com área construída superior a 

20.000m² (vinte mil metros quadrados); 

IV - casas de show, independente da área utilizada pela atividade; 

V - centro de convenções, independente da área utilizada pela atividade; 

VI - casas de festas e eventos, independente da área utilizada pela atividade; 

VII - hipermercados, com área utilizada igual ou superior a 5.000m² (cinco mil 

metros quadrados); 

VIII - intervenções em áreas urbanas consolidadas, compreendidas por modifica-

ções geométricas significativas de conjunto de vias de tráfego de veículos. 

 

§ 1º Considera-se licenciamento urbanístico diferenciado o licenciamento sujeito 

a diretrizes urbanísticas emitidas pelo COMDESP, com base em EIV. 

§ 2º O funcionamento de atividade de impacto já instalada poderá ficar condicio-

nado ao licenciamento urbanístico diferenciado, quando convocado pelo 

COMDESP. 

 
Por tudo exposto, e salvo melhor juízo, a atual legislação municipal estabeleceu parâmetros detalha-
dos para EMPREENDIMENTOS do tipo edificações e do tipo loteamentos. Mas não foi suficientemente 
clara nos trâmites, critérios e diretrizes a serem seguidos para outros tipos de EMPREENDIMENTOS 
como, no caso, uma terraplenagem para uma unidade industrial. 
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LC 135_2019 

1. Localização em Macrozonas – ZEP – ZONA ECONÔMICA DE PORTE 

2. Dos Coeficientes de Aproveitamento  (LC 135/2019 – art. 134) Não se aplica 

3. Área mínima do Lote Não se aplica 

4. Taxa de Permeabilidade  Não se aplica 

5. Coeficiente de Aproveitamento  Não se aplica 

6. Taxa de Ocupação Não se aplica 

7. Testada Mínima Não se aplica 

 
 
 

Decreto 3.784/2019 (art. 135) Não se aplica 

8. Quanto ao uso de bônus de coeficiente de aproveitamento por boas práticas  

 
 
 

LC 149_2020 Não se aplica 

9. Da modificação do parcelamento  (LC 149/2020 – Seção VI – art. 101) 

10. Do parcelamento para condomínio de lotes ou condomínio em edificações (LC 149/2020 – art.89) 

11. Do parcelamento para condomínio de lotes ou condomínio em edificações – Seção IV (LC 149/2020 – art.94) 

12. Dos critérios de aplicação da taxa de permeabilidade (LC 149/2020 – art. 129 e 130) 

13. Quanto a altura da edificação (LC 149/2020 – alterado pela LC 176 - art. 135) 

14. Quanto ao afastamento frontal – (LC 149/2020 - art. 137) 

15. Quanto aos afastamentos laterais e de fundos  (LC 149/2020 – alterado pela LC  176/2022 - art. 138) 

16. Quanto a vaga de estacionamento/garagem  - – Art. 140 LC 149/2020, Art. 235 LC 149/2020 Anexo III - Art. 
108 a Art. 111 LC 152/2021 

17. Das áreas de estacionamento ( Art. 139 a Art. 140 LC 149/2020) 

18. Dos projetos geotécnicos (Art. 144 LC 149/2020) 

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

20. Número Mínimo de Vagas de Estacionamento (Art. 235 LC 149/2020) Anexo III 

21. 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  
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22. Das Atividades causadoras de repercussões negativas (Art. 150 a 152 – LC 149/2020) 

Art. 150. São consideradas causadoras de repercussões negativas as atividades classificadas como dos Grupos II, III, 
IV ou V, definidos no art. 149 desta Lei.  
II - Grupo II: compreende atividades inconviventes com o uso residencial vizinho por serem causadoras de pequeno 
impacto nocivo à vizinhança e ao sistema viário, estando sujeitas a leve restrição de localização;  
III - Grupo III: compreende atividades inconviventes com o uso residencial vizinho, causadoras de médio impacto ao 
sistema viário, estando sujeitas a média restrição de localização;  
IV - Grupo IV: compreende atividades inconviventes com o uso residencial e causadoras de forte impacto ao sistema 
viário, estando sujeitas a alta restrição de localização na zona urbana;  
ANEXO V-  Quadro de repercussões negativas e medidas mitigadoras por grupos de 
usos não residenciais -Caso o projeto se enquadrar em alguma das opções é necessá-
rio atender as medidas mitigadoras do anexo em questão 

Aten
de 

Não 
Atende 

Não se  
aplica 

1. Comércio Varejista 

2. Comércio Atacadista 

3. Manutenção, reparação e instalação  

4. Transporte, armazenagem e correio 

5. Representantes comerciais e agentes do comércio 

6. Alojamento, alimentação e serviços pessoais 

1. Informação e Comunicação 

2. Atividades de prestação de serviços de informação 

3. Atividades profissionais, científicas e técnicas 

4. Atividades financeiras, seguros e serviços relacionados e atividades imobiliá-
rias 

5. Atividades administrativas e serviços complementares 

6. Produção e distribuição de infraestruturas e prestação de serviços urbanos 

7. Administração Pública, defesa e seguridade social 

8. Serviços de educação, saúde humana, serviços sócias, artes, cultura, esporte e 
recreação 

   

§ 1º Para as edificações existentes até a data da entrada em vigor desta Lei, a exigên-
cia de vagas de estacionamento de veículos poderá ser atendida pelas vagas existen-
tes, desde que seja apresentada alternativa para a mitigação do impacto decorrente 
do não atendimento ao número mínimo de vagas de estacionamento exigido por esta 
Lei.  

   

§ 2º Sempre que houver interferência significativa na circulação de veículos ou pedes-
tres será exigida, a critério do órgão municipal competente, a implantação de sinaliza-
ção ou equipamentos de controle do tráfego.  

   

3º A concessão do alvará de localização e funcionamento para as atividades que te-
nham repercussões negativas será subsidiada por dados ambientais e urbanísticos e 
por informações prestadas pelo próprio interessado, contendo dados qualitativos e 
quantitativos referentes ao funcionamento da atividade 

   

§ 4º Para edificações destinadas a uso não residencial atrator de veículos de carga que 
não seja atrator de veículos leves, poderá ser autorizada a utilização da área reservada 
para o estacionamento de veículos leves como área de estacionamento e manobra de 
veículos pesados, desde que haja anuência do órgão municipal competente. 

   

§ 5º Em função da análise específica da atividade, poderão ser exigidas medidas mitigadoras não discriminadas no 
Anexo V desta Lei.  
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23. Dos empreendimentos e atividades considerados de impacto urbanístico    -  (Art. 153 – LC 149/2020) 

Art. 153. Os seguintes empreendimentos e atividades privados ou públicos locali-
zados em área urbana são considerados de impacto e dependerão de licencia-
mento urbanístico diferenciado envolvendo a elaboração de Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança (EIV), disciplinado nos arts. 206 a 216 desta Lei, para ob-
ter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 
cargo do Poder Público municipal:  

Atende Não 
Atende 

Não se  
aplica 

I – edificações não residenciais com área de estacionamento para veículos supe-
riores a 10.000m² ou com mais de 400 vagas destinadas a estacionamento de 
veículos;  

   

II – empreendimentos destinados ao uso residencial multifamiliar, com mais de 
150 unidades imobiliárias;  

   

III – empreendimentos destinados ao uso misto, com área construída superior a 
20.000m² 

   

IV – casas de show, independente da área utilizada pela atividade;     
V – centro de convenções, independente da área utilizada pela atividade;     
VI – casas de festas e eventos, independente da área utilizada pela atividade;    
VII – hipermercados, com área utilizada igual ou superior a 5.000m²     
VIII - intervenções em áreas urbanas consolidadas, compreendidas por modifica-
ções geométricas significativas de conjunto de vias de tráfego de veículos. 

   

§ 1º Considera-se licenciamento urbanístico diferenciado o licenciamento sujeito a diretrizes urbanísticas emitidas 
pelo COMDESP, com base em EIV.  
§ 2º O funcionamento de atividade de impacto já instalada poderá ficar condicionado ao licenciamento urbanístico 
diferenciado, quando convocado pelo COMDESP  
 
 

LC 152_2021 Não se aplica 

24. Disposições Gerais – Seção I 

25. Quanto ao muro de arrimo - Art. 20 LC 152/2021 

26. Quanto a documentação exigível - Art. 29 LC 152/2021 

27. Do alvará de demolição (LC 152/2021 – art. 35, 38, 39, 41 ) 

28. Da Regularização das Edificações  (LC 152/2021) 

29. Quanto aberturas de vãos nas divisas - Art. 68 LC 152/2021 

30. Dos Elementos Construtivos e dos Materiais de Construção  – Seção II (LC 152/2021) 

31. Quanto a fachada – Art. 74 a Art. 77 LC 152/2021 

32. Dos Ambientes e Compartimentos – Subseção I – Disposições Gerais (LC 152/2021) 

33. Quanto a guarda-corpo  - Art. 80 LC 152/2021 

34. Das Edificações de Uso Residencial (Art. 81 LC 152/2021) 

35. Das Edificações de Uso Residencial Multifamiliar – Art. 82 a Art. 84 LC 152/2021 

36. Das Edificações de Uso Não Residencial - Art. 85 a Art. 88 LC 152/2021 

37. Quanto a escadas, corredores e áreas de uso comum - Art. 89 a Art. 91 LC 152/2021 

38. Quanto a acessibilidade das edificações – Art. 92 a Art. 97 LC 152/2021 

39. Da Iluminação e Ventilação   (Art. 98 a Art. 102 LC 152/2021) 
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40. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021)  
*Iluminação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021) 

41. Quanto às áreas, dimensões, iluminação  e ventilação dos cômodos  - (Anexos II,III, IV, V LC 152/2021) 
*Iluminação: (Art.68; Art. 98 a Art. 99 LC 152/2021) 

42. Quanto a fossos interna à edificação  - Art. 100 a Art. 102 LC 152/2021 

43. Quanto a instalações de lixo - Art. 107 LC 152/2021 

44. Quanto as Garagens e Estacionamentos  (Art. 108 a Art. 111 LC 152/2021) 

45. Quanto a Rampas de Veículos – Art.112 e Art. 113 LC 152/2021 

46. Quanto a localização em APP (LC149/2020 e 135/2019) 

47. Quanto a Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (Art. 185 a Art. 190 LC 149/2020) 

48. Quanto ao Imposto predial e territorial Urbano progressivo (Art. 191 a Art. 195 LC 149/2020) 

49. Quanto à outorga do direito de Construir e Alteração de uso (Art 196. a Art 199 LC 149/2020) 

50. Quanto a Transferência do Direito de Construir ( Art. 200 a Art. 206 LC 149/2020) 

51. Quanto a imóvel tombado ou inventariado (LC152/2021) 
 
 

52. Do Movimento de Terras, Entulho e Material Orgânico (LC 152/2021) 

Art. 42. A execução do movimento de terras, entulho e material orgânico 
deverá ser previamente licenciada, juntamente com o licenciamento da 
construção de edificação ou sua modificação ou da demolição, e obedecerá 
ao direito de vizinhança, às Normas Técnicas Brasileiras, à legislação ambi-
ental, ao Código de Posturas e ao disposto nesta Lei.  

Atende Não atende Não se aplica 

  X 

Art. 43. Na execução do movimento de terra, entulho e material orgânico é 
obrigatório: 
I - adoção de medidas técnicas de segurança necessárias à preservação da 
estabilidade e integridade das edificações, das propriedades vizinhas e da 
área pública;  

 X  

II - apresentação de projeto de terraplanagem elaborado por responsável 
técnico; 

X   

III - acompanhamento por responsável técnico. X   

Parágrafo único. O proprietário do imóvel ou o responsável técnico pela modificação das condições naturais do ter-
reno que cause instabilidade ou dano de qualquer natureza a logradouro público ou terreno vizinho é obrigado a 
executar as obras corretivas necessárias.  

NOTA TÉCNICA: O Interessado deverá anexar uma declaração, memorial ou peça técnica equivalente informando sobre 
as medidas técnicas de segurança necessárias que adotará para garantir a preservação da estabilidade e integridade 
das edificações, das propriedades vizinhas e da área pública; 
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CONCLUSÃO 

Salvo melhor juízo, entende-se que a legislação municipal tem importante vazio para análise de EM-
PREENDIMENTO do tipo TERRAPLENAGEM, como é o caso em tela, que trata-se de um pedido de 
aprovação de projeto de terraplenagem com emissão de alvará. 
 
Nossa legislação está bem consolidada em relação a EMPREENDIMENTOS do tipo EDIFICAÇÕES e LO-
TEAMENTOS, mas pouco aborda outros tipos de EMPREENDIMENTO. 
 
O Interessado, numa medida prudencial, também entrou com um PEDIDO DE DIRETRIZES – Processo 
41.510/2022. 
 
Dado o ineditismo da solicitação e face à fragilidade de nossa legislação, e ainda considerando a im-
portância do empreendimento na geração de emprego e renda para o município, SALVO MELHOR JU-
ÍZO, recomenda-se a APROVAÇÃO DO PROJETO E EMISSÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, com prazo 
de no máximo 6 meses para a entrada nesta prefeitura dos projetos definitivos da unidade industrial. 
 
De forma imediata, O Interessado deverá anexar uma declaração, memorial ou peça técnica equivalente 
informando sobre as medidas técnicas de segurança necessárias que adotará para garantir a preserva-
ção da estabilidade e integridade das edificações, das propriedades vizinhas e da área pública; 

 

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

 
 
 
 

Henrique de Freitas Galvão 

Eng. Civil – CREA/MG 49.102 
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