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LEI COMPLEMENTAR N° 83 DE 03 DE JUNHO DE 2014 
 

 
 

"Autoriza a concessão de certidão de Habite-

se, Certidão de Baixa de Construção e 

Certidão de Averbação, bem como renovação 

de Alvará de Construção, para as edificações 

que especifica e dá outras providências”. 

 

 

 
O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEPLAC, autorizada 

a conceder Baixa e Habite-se para as edificações constantes no Anexo Único desta Lei. 

 

§ 1º - O disposto no caput se aplica a edificações que receberam alvará de construção até 31 

de dezembro de 2012, em desconformidade com as Leis Municipais nºs 1.438/2004 e 

1.149/2000, e estão dispostas no Anexo Único, da seguinte forma: 

 

I. Edificações aprovadas, concluídas e vistoriadas, aguardando expedição de Certidão 

de Habite-se, Baixa de Construção e Averbação, conforme relacionadas nos itens de 

01 a 03 do Anexo Único; 

 

II. Construções aprovadas e vistoriadas, aguardando renovação de alvará de construção, 

para dar continuidade às edificações, relacionadas nos itens de 04 a 06, do Anexo 

Único desta Lei. 

 

§ 2º - Os atos referidos no caput serão expedidos exclusivamente pelo Secretário Municipal 

de Planejamento e Coordenação, assinado, conjuntamente, pelos responsáveis pela 

fiscalização e vistorias das edificações, verificadas se as mesmas estão conforme projeto 

aprovado. 

 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/
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Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brumadinho, em 03 de junho de 2014. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 03.06.2014) 
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ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 83/2014 

 

NOME DO 

PROPRIETÁRIO 

ENDEREÇO DA 

OBRA 

DADOS DO 

ALVARÁ 

INFRAÇÕES E 

IRREGULARIDADES 

1)CARVALHO 

EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Rua Antônio Augusto da 

Silva, nº 168 – Bairro Grajaú. 

- Lote 026, da Quadra 03, do 

Bairro Grajaú, sendo que 

este lote está inserido na 

ZUR 1 Sede Brumadinho, 

conforme Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

Alvará de 

Construção nº 

046/2011, de 

20.07.2011. 

- Nº de pavimentos maior que o 

permitido para o zoneamento – Art. 6º 

da Lei 1438/2004. 

- Taxa de ocupação maior que a 

permitida. 

- Taxa de permeabilidade menor que 

a permitida para o zoneamento em 

que está o terreno. 

- Coeficiente de aproveitamento maior 

que o permitido. 

- Não houve estudo de Impacto de 

Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

- Edificação Multifamiliar em local 

onde é permitido apenas o uso 

unifamiliar. 

2)ADÃO MOREIRA DA 

SILVA. 

Rua José Valério de Lima, 

220 – Bairro José de Sales 

Barbosa – Residencial Bela 

Vista. 

Lote 35, Quadra 17 – Inserido 

na ZUR Social. 

Alvará de 

Construção nº 

088/2012, de 

05.09.2012. 

- Nº de pavimentos maior que o 

permitido para o zoneamento – Art. 6º 

da Lei 1438/2004. 

- Taxa de ocupação maior que a 

permitida. 

- Taxa de permeabilidade menor que 

a permitida para zoneamento em que 

está o terreno. 

 

- Coeficiente de aproveitamento maior 

que o permitido. 

- Não houve estudo de Impacto de 

Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

 

- Edificação Multifamiliar em local 

onde é permitido apenas o uso 

unifamiliar. 

3)RENATO ANDRADE 

BARBOSA E OUTROS. 

Rua Cinco, nº 236 – Bairro 

Salgado Filhos. 

- Lote 15, Quadra 12, do 

Bairro Salgado Filhos, está 

inserido na ZUR 2, conforme 

mapas de zoneamento 

Anexos à Lei Municipal nº 

1438/2004. 

Alvará de 

Construção nº 

031/2012, de 

28.03.2012. 

- Nº de pavimentos maior que o 

permitido para o zoneamento – Art. 6º 

da Lei 1438/2004. 

- Taxa de ocupação maior que a 

permitida. 

- Taxa de permeabilidade menor que 

a permitida para o zoneamento em 

que está o terreno. 

- Coeficiente de aproveitamento maior 

que o permitido. 

- Não houve estudo de Impacto de 

Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

- Edificação Multifamiliar em local 

onde é permitido apenas o uso 

unifamiliar. 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/
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4)LEA FÁTIMA DINIZ. Rua João Fernandes do 

Carmo, nº 1617 – Bairro Jota. 

Alvará de 

Construção nº 

022/2010. 

- Nº de pavimentos maior que o 

permitido para o zoneamento – Art. 6º 

da Lei 1438/2004. 

 

- Taxa de ocupação maior que a 

permitida. 

- Taxa de permeabilidade menor que 

a permitida para o zoneamento em 

que está o terreno. 

- Coeficiente de aproveitamento maior 

que o permitido. 

- Não houve estudo de Impacto de 

Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

5)COLINA 

EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Rua Rosa Namen Lopes, nº 

402 – Estância dos Pinheiros. 

Lote 19 da Quadra 01 – 

Estâncias dos Pinheiros está 

inserido na ZUR 2, de acordo 

com mapeamento anexo à 

Lei Municipal nº 1438/2004. 

Alvará de 

Construção nº 

084/2009 – 

Emitido em 

14.10.2009. 

Habite-se de 02 

(duas) casas. 

Renovação do 

Alvará para 

conclusão da 

terceira casa. 

Obra Residencial multifamiliar – 

aprovada e com licença para 

execução de três casas em 

zoneamento onde se permite apenas 

edificação unifamiliar – Art. 6º da Lei 

Municipal nº 1438/2004. 

6) CPDR LTDA. Rua do Ouro, nº 840 – Bairro 

Beira Rio. 

Inserido ZUR 2 – Art. 6º da 

Lei 1438/2004. 

Alvará de 

Construção 

136/2012. 

- Nº de pavimentos maior que o 

permitido para o zoneamento – Art. 6º 

da Lei 1438/2004. 

- Taxa de ocupação maior que a 

permitida. 

- Taxa de permeabilidade menor que 

a permitida para o zoneamento em 

que está o terreno. 

- Coeficiente de aproveitamento maior 

que o permitido. 

- Não houve estudo de Impacto de 

Vizinhança: art. 38 da Lei Municipal nº 

1.438/2004. 

- Obra Multifamiliar em local onde se 

permite apenas edificação unifamiliar. 
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