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AOS CUIDADOS DO CHEFE DO CADASTRO SENHOR WARLEY DE OLIVEIRA FREITAS.
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O processo nº 37370/2022 (composto de folhas número 01 a 17),contém os documentos listados abaixo:

Requerimento padrão – 16/08/2022
PROTOCOLO Nº 37370 / 2022 Pág. 01

Requerimento para aprovação de projeto e liberação de alvará
10/08/2022 Pág. 02

Documento de identificação Joaquim Pinto da Silva Pág. 04

Documento de identificação Maria Aparecida Rodrigues Pinto Pág. 04

Projeto  arquitetônico  com  Título  de  Acréscimo  Arquitetônico
29,37m2 Pág. 05

Anotação de Responsabilidade Técnica  -  CRT Pág. 06

Descrição da edificação (Declarado Residencial Unifamiliar) Pág. 07

Certidão livro 2- Registro de imóveis de Curvelo Pág. 08 e 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

Solicitação de documentos e manifestação do Cadastro Municipal Pág. 17
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MUNICÍPIO DE CURVELO
Estado de Minas Gerais

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O requerente, Senhor Roberto Antônio Pinto, faz pleito de  Acréscimo de Projeto  conforme descrito na capa do 
processo e alega na página 05 do processo que existe uma área aprovada e com habite-se de 140,24m2 e solicita 
o acréscimo de 29,37m2.

Não consta no histórico do BCI , documento público para o qual o analista dá fé pública, nenhuma menção a proje-
to aprovado, alvará de construção e/ou habite-se  e o que se encontra é um lançamento de área de ofício de 
287,07m2 lançado por Mattheus Dias em 06/07/2022 e uma retificação de área para 287,0m2 também lançada 
por Mattheus em 06/07/2022.

No projeto à pág. 09 referente a certidão do imóvel no registro de imóveis de Curvelo, consta que Roberto Antônio
Pinto por petição requereu que se averbasse no registro 01, mat.20.682, construção de 122,54m2  citando planta 
aprovada em 19/06/86 sob nº 1492/86 e habite-se de 10/07/87 de nº 1802/87 e o acréscimo à mesma de 
17,70m2 conforme planta aprovada em 03/07/87 sob nº 1525/87 e habite-se  nº1525/87 perfazendo um total de 
140,24m2. O analista não constatou nenhuma dessas informações no histórico do BCI e para tanto, solicita escla-
recimentos e manifestação do cadastro municipal.

SOLICITAÇÃO AO CADASTRO MANIFESTAÇÃO E DOCUMENTOS 

(AOS CUIDADOS DO CHEFE DO CADASTRO SENHOR WARLEY)

Haja vista que  não consta no cadastro, as averbações  que constam no Registo de imóveis de Curvelo com relação 

a alvarás e habite-se emitidos, pág. 09 do processo, o analista solicita ao chefe do cad  ast  ro   Senhor Warley de Oli  -  

veira Freitas,   manifestação no autos da veracidade das informações   uma vez que o histórico do BCI pág. 14 do pro  -  

cesso não consta tais informações.Solicito que seja apenso os processos 1492/86 de 19/06/86 e o processo 

1802/87 de 10/07/87.

O analista manifesta que sem os projetos não há como fazer a análise técnica haja vista que a única forma de com-

provação da área construída e regular é mediante confrontação de documentos e não havendo materialidade não 

há análise técnica e o processo será encaminhado à chefia imediata/ Secretário de Obras, sem resolução do méri-

to para conhecimento e providências.

O   analista aguarda a manifestação do cadastro nos autos e os documentos requeridos para continuidade da análi  -  

se.

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