














PASSO A PASSO OBRA 
ATENDIMENTO INICIAL AO PROPRIETÁRIO 

 
1. Obter conhecimento das legislações listadas abaixo para elaboração de 
projetos arquitetônicos: 
1.1. Contrato de Garantia de Qualidade de Vida da Associação dos Proprietários do 
Residencial Veredas das Geraes 
1.2. Normas Aditivas ao Contrato de Garantia de Qualidade de vida da Associação dos 
Proprietários do Residencial Veredas das Geraes 
1.3. Lei municipal nº 1584/98 de 30/12/21998 (Código de Obras Municipal) 
 
2. Obter no Residencial Veredas das Geraes: 
2.1. Autorização para sondagem 
2.2. Autorização para levantamento topográfico 
 
Importante: O Residencial Veredas das Geraes não possui autonomia para liberação 
de corte de árvores. Estas licenças são concedidas pelos órgãos competentes (PMNL, 
IEF…). 
 
3. Submeter o projeto arquitetônico à aprovação do Residencial Veredas da seguinte 
forma: 

_ Enviar e-mail com os projetos em anexo para o endereço 
jraugusto2@yahoo.com.br aos cuidados do arquiteto e urbanista Jader 
Rodrigues. Juntamente com o projeto deverá ser enviada assinada pelo RT e 
pelos proprietários, a “Declaração de atendimento ao Contrato de Garantia de 
Qualidade de Vida”. Nos casos em que não houver os serviços descritos, deverá 
ser enviado também as “Declarações de não supressão vegetal e não 
movimentação de terra”. 
_Enviar juntamente com os projetos, o comprovante de pagamento da taxa 
(única) de análise no valor de R$290,00 (Duzentos e noventa reais) realizada 
através de depósito bancário: Banco Santander agência 3218 conta corrente 
01007575-5 titular: Jader Rodrigues Augusto 
_ O prazo de análise será de 15 dias úteis contados a partir da confirmação do 
pagamento da taxa de análise. 
 _ As correções serão realizadas de forma digital, e a mensagem será reenviada 
ao endereço de e-mail do remetente, com as devidas anotações para correção. 
_ Estando o projeto em conformidade com as exigências legais e com as 
restrições construtivas constantes no Contrato de Garantia de Qualidade de Vida 
da ASSOCIAÇÃO, o PROPRIETÁRIO deverá apresentar 3 (três) vias do projeto, 
para formalização da liberação, por meio de carimbo, ficando uma via retida na 
administração da ASSOCIAÇÃO. 

4. Submeter o projeto arquitetônico à aprovação da Prefeitura Municipal de Nova Lima 
5. Quando o projeto for aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Lima, o 
PROPRIETÁRIO deverá entregar na Administração do Residencial para arquivamento, 
cópias (1 via) dos documentos necessários para a execução da obra, descritos abaixo: 

 
_ Cópia do projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova 
Lima; 
_ Cópia do projeto de infraestrutura sanitária aprovado pela Prefeitura Municipal 
de Nova Lima; 
_ Cópia do projeto de terraplanagem aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova 
Lima; 
_Cópia do Alvará de licença para construção; 
_Cópia da Numeração oficial do imóvel; 
_Licença de supressão vegetal e de terraplanagem; 
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_ART do responsável e do construtor da obra; 
_ Termo de emissão de posse (escritura, contrato de compra e venda...) 
 

Importante: No ato de entrega da documentação o proprietário deverá assinar o 
termo de compromisso do Residencial. 
 
6. Obter no Residencial Veredas das Geraes: 
_  Autorização para início das obras; Terraplanagem e Instalação do canteiro de Obras 
A instalação do canteiro de Obras deverá ocorrer na seguinte ordem: 

a) Realizar na Administração do Residencial pedido de ligação de água 
b) Solicitar junto a Cemig ligação de luz 
c) Construir depósito de água de no mínimo 6.000 litros 
d) Construir uma fossa de cubículo fechado para uso dos operários 
e) Construir a latrina provisória, respeitando os recuos regulamentados 
f) Caso seja necessária a construção do barracão de obras, construí-lo 

respeitando os alinhamentos 
g) Instalar tapume no alinhamento do lote, com altura mínima de 2,20m e outras 

especificações de acordo com padrão do Residencial 
 
Importante: Durante a execução da obra, um profissional indicado pela 
ASSOCIAÇÃO fará vistorias periódicas à construção, podendo, inclusive, registrar as 
fases da obra através de fotografias, com a finalidade de conferir se os projetos 
aprovados estão sendo rigorosamente seguidos, sob pena de serem aplicadas as 
penalidades previstas no Regulamento de Penalidades do Residencial Veredas das 
Geraes. 
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