PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA

V

RELAÇÃO DE PERGUNTAS FREQUENTES
ANÁLISE E EMISSÃO DE ALVARÁS:
1 - Quero comprar um lote, mas, ainda não sei se ele está regularizado junto a Prefeitura,
o que fazer?
Resposta: Muito cuidado ao adquirir um imóvel (lote), certifique previamente se o lote
está regular junto a Prefeitura, isto é, se possui condições para iniciar edificação, se
localizado em loteamento aprovado, liberado de forma definitiva e cadastrado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – O que é necessário para requerer o Alvará de Construção?
Resposta: Apresentar no balcão de atendimento de Obras e Regulação Urbana os
seguintes documentos:
1º. Passo: Anexo V: [Requerimento de Informações Básicas (REIB) ]
- Certidão de Matrícula Atualizada do Imóvel (com até 03 meses de expedição);
- Fotocópia de Documentos Pessoais. (prazo máximo de análise 30 dias)
2º. Passo: Após aprovado o REIB, apresentar o Anexo VI (REAP - Requerimento de
Aprovação de Projetos - sem rasuras devidamente assinado), o REIB aprovado e uma via
do projeto arquitetônico; (prazo máximo de análise 30 dias)
3º Passo: Emissão do Alvará de Construção:
Apresentar:
- REIB sem rasuras devidamente assinado e aprovado;
- REAP sem rasuras devidamente assinado e aprovado;
- Certidão de Matrícula Atualizada do Imóvel (com até 03 meses);
- Fotocópia dos Documentos Pessoais;
- 03 Vias (no mínimo) do Projeto Arquitetônico devidamente assinadas;
- ART do CREA ou RRT do CAU;
- Requerimento de Alvará devidamente Preenchido e Carimbado;
- Comprovante de Pagamento de Taxas (de Alvará);
OBSERVAÇÃO: Quando o analista solicitar correções em uma das fases acima descritas,
a contagem passa a ser realizada considerando a data da última correção protocolada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Posso aprovar o projeto e não solicitar a emissão do Alvará?
Resposta: Sim. Porém a aprovação do projeto perde seu efeito caso o pedido de alvará
não seja feito no prazo máximo de 1 (um) ano.
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4 – Quanto tempo vale meu alvará?
Resposta: 2 (dois) anos. Podendo ser prorrogado por no máximo, duas vezes, pelo
mesmo período, observado o mesmo trâmite para renovação.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Posso alterar o projeto aprovado e/ou modificar a execução da obra sem o
conhecimento da Prefeitura?
Resposta: Não. Quaisquer alterações ou modificações, devem ser consultadas junto ao
profissional habilitado para que o mesmo possa realizar previamente as interversões de
forma correta junto a Prefeitura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 – O que é necessário para requerimento de certidão de numeração?
Resposta:
• Requerimento solicitando a guia de numeração ou certidão de numeração;
• Certidão Negativa de Débitos Municipais incidentes sobre o imóvel em que será
fornecida a numeração;
• Certidão Negativa de débitos municipais do contribuinte ou possuidor titular do
imóvel em que será fornecida a numeração;
• Cópia de certidão de matrícula atualizada do imóvel junto ao Cartório do Registro
de Imóveis e compromisso de compra e venda com firma reconhecida do vendedor
para os casos em que o imóvel estiver em nome de terceiro;
• Cópia do RG e CPF, se pessoa física for o solicitante, ou CNPJ e contrato social
em vigor se for pessoa jurídica;
• Comprovante de pagamento das taxas de expediente e emolumentos;
• Para o caso de imóveis já edificados, o mesmo deve estar devidamente
regularizado junto ao município (habite-se).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Posso usar a rua para guardar material de construção ou fazer argamassa?
Resposta: Não. É proibido o uso do logradouro público para depósito de material de
construção e apoio ao canteiro de obras. O prazo para descarga e remoção de material
do logradouro público é de 01(um) dia. A permanência prolongada sujeita a multa, além
de provocar graves transtornos, como por exemplo o entupimento de bueiros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – O que devo utilizar para proceder com o fechamento do meu terreno?
Resposta: Quando se tratar de lote vago, poderá ser utilizado qualquer material que
impeça o carreamento de objetos, detritos ou animais de dentro para fora ou de fora pra
dentro do imóvel, exceto artifícios que caracterizem o fechamento como tapume de obra.
Quando se tratar de lote edificado, os fechamentos laterais e de fundos são obrigatórios,
devendo ser construído muro de alvenaria com altura mínima de 1,80m do piso do seu
terreno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 – Como devo construir o passeio público?
Resposta: Deve ser observada a inclinação natural da rua, sendo admitida a criação de
degraus quando esta for superior a 25%. A inclinação transversal, ou seja, da entrada do
seu lote no sentido do meio-fio, não deve ser superior a 3%. A construção irregular do
passeio público pode acarretar multa e demolição do passeio para adequação às normas
construtivas, sobretudo a lei federal da acessibilidade.
HABITE-SE E CBC:
1 – O que é necessário para eu requerer o habite-se da minha casa ou do meu comércio?
Resposta:
Lista de Documentos:
Residenciais unifamiliares:
- Requerimento de solicitação de Baixa de construção;
- Recolhimento das taxas próprias;
- IMPORTANTE: Telefone de Contato.
Residenciais multifamiliares e comerciais com destinação específica:
- Requerimento de solicitação de Baixa de construção;
- Recolhimento das taxas próprias;
- AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros);
- IMPORTANTE: Telefone de Contato.
CBC de imóveis comerciais sem destinação específica:
- Requerimento de solicitação de Baixa de construção;
- Recolhimento das taxas próprias;
- IMPORTANTE: Telefone de Contato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Qual é o tempo necessário para expedição do habite-se e ou CBC?
Resposta: O Habite-se será expedido em até 15 (quinze) dias úteis, a partir da data de
aprovação da vistoria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Qual a validade do meu habite-se?
Resposta: Em regra, o habite-se não vence! Contudo, pode perder sua validade caso
haja modificação na obra não autorizada pelo município. Lembre-se que: qualquer
alteração no imóvel, não deverá ser realizada sem a consulta prévia de um profissional
devidamente habilitado e muito menos sem a anuência do município.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 – Como proceder para regularizar meu imóvel?
Resposta: As edificações existentes no Município de Lavras, não regularizadas, cujos
projetos tenham sido aprovados em data anterior a vigência da lei 154/08 ou foram
edificadas sem projeto aprovado pela Administração Municipal, poderão ser regularizadas
através das modalidades LEVANTAMENTO CLASSE A e LEVANTAMENTO CLASSE B.
As edificações classificadas como LEVANTAMENTO CLASSE A (concluídas) poderão ser
regularizadas desde que reúnam condições mínimas de segurança, higiene e
habitabilidade.
As edificações em fase de construção, paralisadas ou não, comprovadas exclusivamente
pelo Geoprocessamento de 2014, que se encontrarem sem projeto aprovado pela
Prefeitura Municipal, classificadas como LEVANTAMENTO CLASSE B, poderão ser
regularizadas desde que apresentem projetos que prevejam condições mínimas de
segurança, higiene e habitabilidade.
Existindo um projeto aprovado anterior às Leis Complementares do Plano Diretor, e tendo
o mesmo sofrido ampliação ou modificação que impossibilite a expedição de habite-se,
poderá ser apresentado novo projeto para regularização, desde que atendam aos artigos
desta lei e seja recolhida a taxa do Certificado de Baixa de Construção (CBC) da área
aprovada acrescido das penalidades.
Documentos necessários para análise de ambas modalidades:
I - cópia do documento de propriedade do imóvel expedida em no máximo 30 (trinta) dias
corridos (certidão de matrícula);
II - Uma via do projeto Levantamento, contendo os mesmos itens mencionados para
aprovação de projeto inicial;
III - Comprovante de recolhimento da taxa de análise (corresponderá ao valor da taxa de
Fiscalização para emissão do habite-se: 15 UFML)
Após aprovada a análise o interessado deverá providenciar:
I - certidão negativa de débitos do imóvel, expedida pelo órgão competente do Executivo
Municipal;
II - projeto em 03 (três) vias para LEVANTAMENTO CLASSE B e 02 (duas) vias para
LEVANTAMENTO CLASSE A, assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico
contendo todos os elementos essenciais de um projeto para fins de aprovação inicial;
III - laudo do responsável técnico;
IV - ART;
V – Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, para ambas as modalidades de
LEVANTAMENTO quando para edificação ou área de risco aos quais ele seja aplicável
nos termos da legislação estadual vigente;
VI – Para imóveis comerciais sem destinação de atividade específica no término da
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construção, o AVCB será exigido no momento da solicitação de Alvará de Funcionamento;
VII - prova de quitação do ISS do responsável técnico;
VIII - Requerimento de solicitação de Baixa de construção;
IX - Recolhimento das taxas próprias e multa;
- IMPORTANTE: Telefone de Contato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Já tenho habite-se, quero promover uma reforma no imóvel. Como devo proceder?
Resposta: Se a reforma não resultar em modificação do projeto aprovado ou até mesmo
modificação de uso, será dispensada a apresentação de novo projeto. Quando houver
modificação deverá o interessado requerer a modificação do projeto aprovado, citando o
processo já existente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Posso agendar uma hora exata para a vistoria?
Resposta: Não. As vistorias podem ser agendadas por turno: manhã ou tarde.
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