
G U I A P A R A 

C O N S T R U I R



Está na hora de começar a construir sua 
casa dos sonhos. A AG preparou este 
manual para te orientar durante esse 
processo. 
Conheça nossas dicas e orientações para 
deixar esse momento mais leve e de 
acordo com os procedimentos internos do 
Alphaville.  
Sinta-se à vontade para compartilhar o 
conteúdo com seus prestadores de serviço 
e conte conosco nessa caminhada.

Seja bem
vindo(a) ao
Alphaville
Lagoa dos Ingleses!



A AG preparou uma lista com todos os documentos necessários para você, que irá construir 
ou reformar no Alphaville: 

1 cópia do Alvará de Licença para Construção;

 1 cópia da ART de execução de obra;

1 cópia do termo de compromisso assinado pelo proprietário do lote.

Assim que tiver seu Habite-se, protocole-o na Associação Geral.

Dica: Atente-se a necessidade de apresentação da licença de terraplanagem e supressão 
vegetal, quando estes documentos forem solicitados na apresentação do seu projeto. 

Obs: O termo de compromisso é gerado pelo setor de Obras da AG e deve ser assinado pelo 
proprietário. No momento da assinatura atente-se às regras e regulamento de obras do seu 
residencial - leituras obrigatórias para quem vai construir ou reformar. 
Clique aqui para ter acesso.

Após a apresentação dos documentos listados acima você estará apto a construir no Alphaville.

DOCUMENTOS

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


Agora que você já sabe tudo que precisa para começar a construir ou reformar no Alphaville, 
realize o cadastro de todos os profissionais envolvidos na sua obra junto a Segurança. O 
cadastro pode ser realizado através de um formulário e enviado por e-mail para a segurança. 
Clique aqui para acessar o formulário.

O formulário deve ser enviado para e-mail: seguranca@alphavillemg.com.br 

Com todos os documentos apresentados, termo de compromisso assinado e profissionais 
cadastrados você já está pronto para iniciar sua obra.

Regulamento de obra: Atente-se ao regulamento de obras do seu residencial que pode ser 
acessado pelo site da AG. Clique aqui para acessar.

Dica: A SAMOTRACIA é a concessionária responsável pelo tratamento de água e esgoto em 
Alphaville, e sugerimos que entre em contato o quanto antes para realizar a solicitação 
da ligação da sua obra. Para mais informações . clique aqui

Dica:O uso das placas de obra são obrigatórios no Alphaville, atente-se ao modelo que 
encontra-se disponível no site.  Clique aqui para acessar.

SINALIZAÇÃO DE OBRA 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS 
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ATENÇÃO 

- Falta de limpeza das ruas e/ou lote de apoio. 
- Lixo e/ou entulho de obra depositados em 
local impróprio por mais de 15 dias. 
- Alojamento e/ou sanitários fora dos limites do 
lote da obra. 
- Preparação de concreto, massas ou outros no 
passeio, vias, jardim e lazer.
- Ausência de Tapume no lote da obra e/ou lote 
de apoio.
- Tapume em mal estado de conservação. 
- Tapumes não pintados na cor branca. 

- Muros de divisa naõ revestidos e/ou pintados 
externamente.
- Materiais depositados fora dos limites do lote. 
- Falta de manutenção em obra parada. 
-Área de servidão executada em desacordo com 
as normas.

- Iniciar a obra pela construção da edícula.
- Construção em desacordo com o projeto 
aprovado. 
- Construção de fossa e/ou poço artesiano.
- Construção da Caixa de Utilidades fora do 
padrão permitido. 
- Construções de arrimos que ultrapassam as 
alturas máximas permitidas. 
-  Construções e coberturas sobre os 
afastamentos obrigatórios. 
- Contenção para rampa de veículos acima de 
1,50m no afastamento frontal. 
- Construção de edificação pré-moldada. 
- Construção de muro de fechamento frontal no 
limite da rua e/ou afastamento. 
- Construção de espelho d’água com altura 
maior de 0,15cm permitida. 

Conheça a seguir as infrações que, podem gerar advertências e multas, extraídas com base 
no cumprimento do Regulamento de Ocupação e Uso do Solo e Regulamento de Obras em 
Alphaville. Lembrando que todas as atribuições são de responsabilidade do proprietário. 

Limpeza

Documentação

Vizinhança

Construção

Limites

- Não apresentar o Alvará de Construção  da obra. 
- Ausência da placa oficial da obra e/ou placas fora 
dos padrões permitidos.   

-Ultrapassar a altura max́ima permitida de 11m. 

- Ultrapassar nuḿero max́imo de 3 pavimentos.

- Edić ula, ultrapassar a altura max́ima de 3m 

e/ou aŕea max́ima de 36m2 (quando estiver na 
divisa).
- Avanço de sacadas, pérgolas e jardineiras 
sobre afastamentos. 
- Fechamento do lote desrespeitando o 
afastamento frontal. 

- Projeça ̃o do beiral ultrapassar 80cm nos 
afastamentos.
- Materiais empilhados ultrapassarem a altura 
máxima permitida de 1,80m. 
- Altura dos muros de fechamento fora dos 
parâmetros permitidos. 
- Afastamento da piscina menor que 1,00m das 
divisas laterais ou fundo. 
 

- Realizar atividades fora do hora ́rio e dias 
permitidos. 

-  Utilizar o lote de apoio sem autorizaçaõ 

prev́ia do proprietaŕ io.
-  Ligação de água, esgoto e energia em 
desacordo com as concessionárias. 
- Alteração do passeio público e/ou fora do 
padrão estabelecido. 

- Edi ́cula apoiada no muro de fechamento 
existente do residencial. 
- Floreiras, fontes, molduras e etc. sobre o 
Afastamento lateral e fundos acima de 2,0m. 

- Qualquer dano em propriedade pub́lica (dentro 
dos residenciais).



Fique atento às regras para construir e reformar no Alphaville para evitar ser advertido.  
Caso seja advertido, atente-se às orientações do Setor Técnico e verifique o prazo que 
você terá para regularizar sua obra antes que esta advertência se transforme em multa. 

Dica: A Junta Recursal analisa os trâmites referentes às advertências e multas aplicadas às 
obras. Para saber mais: Clique aqui e acesse.

Guia para Construir 

Aprovação do projeto 
arquitetônico na AG

Aprovação do projeto 
arquitetônico na PMNL. Alvará de 

construção

Conhecimento dos 
regimentos e regulamentos 

de obras

Assinatura do termo 
de compromisso

Cadastro de 
profissionais

Sinalização da 
obra com placa

Obra limpa e 
organizada

Protocolo Habite-se
na Associação Geral
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REGULAMENTO RESIDENCIAL

CADASTRO DE MORADORES

Conheça o regulamento interno do residencial do qual você fará parte. 
Para acessar clique aqui. 

A obra está pronta? É uma alegria saber que em breve você fará parte do Alphaville Lagoa 
dos Ingleses.
Para se cadastrar enquanto morador, e cadastrar também os seus dependentes, 
acesse o link e faça o passo a passo. 

Em caso de modificação ou acréscimo de edificações, bem como remembramento e 
desmembramento de lotes, o projeto deve ser aprovado pela Associação Geral.  Para saber 
mais, fale conosco: projetos@alphavillemg.com.br
Para utilizar o Lote de Apoio, é necessária autorização prévia por escrito, do proprietário.
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Confira abaixo todos 
os nossos canais 
de atendimento. 

/alphavillemg

@alphavillemg

obras@alphavillemg.com.br  

www.alphavillemg.com.br/downloads/

31 3547-3020

31 97178-4539

www.alphavillemg.com.br
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