
01 (uma) cópia impressa do Projeto Arquitetônico de acordo com as normas da Associação e da
Prefeitura, devidamente assinada. As normas do projeto encontram-se no site da Associação
Geral (http://www.alphavillemg.com.br/downloads);
01 (uma) cópia impressa da Memória de Cálculo das áreas a construir ou construídas, da área
permeável e declividade do terreno, devidamente assinada;
RRT ou ART do projeto arquitetônico quitada e assinada;
01 (uma) cópia impressa do Levantamento Topográfico do lote com CREA/CAU, nome por extenso
e assinatura do responsável técnico;
RRT ou ART do Levantamento Topográfico, quitada e assinada;
Cópia do Registro ou Contrato de Compra e Venda do lote;
Pagamento/comprovante da Taxa de Análise correspondente a taxa mínima de R$1.400,00 (um
mil e quatrocentos reais), sendo cobrado o valor total de R$4,00 (quatro reais) por metro
quadrado de área a construir, em construção ou construída. O restante deverá ser quitado na
finalização da aprovação do projeto, após conferência da área da edificação;

A análise é feita por ordem de chegada;
O prazo máximo para a 1ª (primeira) análise é de 20 (vinte) dias úteis a partir da QUITAÇÃO do
boleto da taxa de análise;
O prazo máximo para as demais análises é de 15 (quinze) dias úteis;
Caso seja necessária uma 4ª análise do projeto, nova taxa do mesmo valor da primeira será
cobrada.

A correção do projeto somente será INICIADA após a confirmação da TITULARIDADE em nome do
proprietário que consta no projeto e pagamento da TAXA DE ANÁLISE do projeto.

Toda documentação deverá ser entregue IMPRESSA na sede da Associação Geral, na Av. Picadilly 55A,
Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, MG. Horário: de 8:30h às 12:00h e 13:00h às 16:30h, de
segunda à sexta-feira, exceto feriados.

OBSERVAÇÃO:

Após análise feita pelo Departamento Técnico da Associação, o projeto deverá ser corrigido de acordo
com as anotações descritas nas cópias e deverá ser devolvido (01) jogo de cópias corrigido
juntamente com as cópias onde foram feitas as anotações para nova conferência. Estando o
projeto liberado pela Associação, deverá ser entregue mais 03 (três) jogos do projeto Arquitetônico e
Memória de Cálculo para APROVAÇÃO. Os mesmos serão devolvidos ao proprietário e/ou arquiteto,
que deverá providenciar a aprovação do projeto junto à Prefeitura Municipal de Nova Lima.

O início da Obra somente será permitido com a apresentação da cópia do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
emitido pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

ORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

EM CASO DE DÚVIDAS, ENVIAR E-MAIL PARA
PROJETOS@ALPHAVILLEMG.COM.BR

http://www.alphavillemg.com.br/downloads

