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     Decreto nº128, de  31 de outubro de 2017. 
 

SUBSTITUI LOTE DEFINIDO EM ÁREA INSTITUCIONAL QUE ESPECÍFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
  O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 90, 

VI, e 116, I da Lei Orgânica do Município e; 

 

 CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 3.685/2017, 

datado de 11/05/2017, onde a Empresa CSO Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 

Nº 14.659.893/0001-96 solicita a substituição de lote definido como área institucional no 

“Loteamento Parque Dom Bosco”, aprovado pelo Decreto Municipal nº009/2013 e alterado 

pelo Decreto Municipal nº130/2014, registrado conforme R-10-19.828, livro 2BU no 

Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que dentre os 60 (sessenta) lotes escolhidos como área 

institucional,  o lote nº10, da Quadra “A”, matriculado no cartório pelo nºM-28.960  definido 

inicialmente na aprovação do loteamento, objeto do Decreto Municipal nº009/2013, após 

pesquisa de campo realizada pela Requerente junto a COPASA, restou informado a empresa 

de que o referido imóvel propiciaria melhor adequação e distribuição de rede de 

abastecimento de água, mediante a implantação de um reservatório objetivando melhor 

atender o bairro; 

 
CONSIDERANDO que a Procuradoria mediante o ofício 

nº257/2017/PMCL/PROC/GJADM no dia 02/06/2017 submeteu o procedimento em 

diligências da Secretaria Municipal de Planejamento para o fim de verificação da 

conveniência administrativa; 

 
CONSIDERANDO que o lote acima citado ainda não foi transferido ao 

Município perante o cartório de registro de imóveis e que a empresa propôs a substituição do 

mesmo, pelo Lote nº13, da Quadra “T”, com mesma metragem, matrícula M- 29.308, situação 

que foi objeto de diligências para nova avaliação, eventual declividade do terreno, valor 

econômico de ambos os lotes a serem substituídos, eventuais problemas ambientais, etc, tudo 

observando o interesse público, sendo que da proposta de substituição nada foi constatado em 

prejuízo para Fazenda Pública e sim em benefícios para a coletividade; 

 

CONSIDERANDO que os demais lotes institucionais do Loteamento Parque 

Dom Bosco estão em processo de lavratura de escritura para transferência imobiliária para a 

titularidade do Município, nos termos do parágrafo único do art.1º do Decreto Municipal 

nº116, de 05 de outubro de 2017 e que a substituição de lote institucional antes da 
transferência imobiliária é oportuna, não se tratando de permuta que depende de Lei; 
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DECRETA: 
 
Art. 1º.  Fica aprovada a substituição parcial de área institucional 

especificamente em relação ao lote nº10, da Quadra “A”, com  área de 220,00m2 matriculado 

conforme M -28.960 definido na aprovação do loteamento “Parque Dom Bosco”, objeto do 

Decreto Municipal nº009/2013, pelo Lote nº13, da Quadra “T”, com área de 220,00m2, 

matrícula M- 29.308, ambos  objeto do registro R-10-19.828, livro nº 2BU no Imobiliário do 

1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, de propriedade de CSO Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda, CNPJ Nº 14.659.893/0001-96. 

 

Parágrafo Único.  O relatório da comissão de avaliação emitido no dia 

07/08/2017 que aprovou a substituição dos lotes é parte integrante do presente. 

 

 

Art.2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete,  31 de outubro de 2017. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  
 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  
 

 
Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Planejamento     


