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Decreto nº138, de 27 de novembro de 2017. 

 

APROVA SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO “BELVEDERE II” 

PARA “PARQUE BELVEDERE II”, MODIFICA A FORMA DE PARCELAMENTO 

DO SOLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas 

atribuições, artigo 90, inciso VI, e 116, inciso I da Lei Orgânica do Município e,  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 6.503/2014 onde  

Terras de Minas Empreendimentos Imobiliários  e Participações Ltda, CNPJ 

nº05.842.936/0001-83  e Soares Paiva Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 

14.915.848/0001-55  apresentaram requerimento administrativo para substituição do projeto 

de loteamento denominado “Belvedere II”, aprovado pelo Município nos termos do Decreto 

Municipal nº470/2012, com alteração do Decreto Municipal nº137/2014; 

 

CONSIDERANDO que a substituição ora pretendida decorre de necessária 

alteração urbanística para adequação de projeto de drenagem e modificação das áreas de lotes, 

com o suprimento da quadra nº08 e modificação de metragens de áreas de vias públicas e em 

especial a metragem da área convertida em lotes; 

 

 CONSIDERANDO que a área institucional foi preservada com pequena 

alteração, mantendo-se o mesmo número de unidades destinadas ao Poder Público, ou seja, 24 

(vinte e quatro) lotes da Quadra “3”, com alterações nas metragens e confrontações; 

 

CONSIDERANDO que o referido Loteamento “Belvedere II”, localizado 

entre o Bairro Santo Agostinho e Rua Santo Antônio de Pádua, no Bairro São Benedito, com 

área total de 178.032,00m2 está registrado e com abertura de matrículas de unidades, nos 

termos do registro R-5-23.809, livro 2CJ, do imobiliário do 1º ofício da Comarca de 

Conselheiro Lafaiete, nos moldes dos decretos municipais acima mencionados; 

 

CONSIDERANDO que a área total do novo projeto apresentado é a mesma de 

178.032,00m2, mas com proposta de alteração do parcelamento da seguinte forma: A área em 

ruas com 24.306,84m2; área remanescente com 7.834,33m2, área de servidão com 

2.077,53m2, área verde com 27.713,94m2, área de preservação permanente com 45.415,21m2 

e área em lotes com 70.684,15m2, loteamento composto de 08 (oito) quadras a saber:  

Quadra nº Q1 composta de 10(dez) lotes,  Quadra  nºQ2 composta de 01(oito) lote; Quadra nº 

Q3 composta de 40 (quarenta) lotes; Quadra nºQ4, composta de 27 (vinte e sete) lotes,  

Quadra nºQ5 composta de 35( trinta e cinco) lotes, Quadra nºQ6, composta de 09 (nove) lotes,  
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Quadra nºQ7, composta de 32 (trinta e dois) lotes e Quadra nºQ9, composta de 25 (vinte e 

cinco) lotes  no total de 179 (cento e setenta e nove) lotes, nos termos do memorial descritivo 

e projeto de loteamento do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a denominação “Parque” está classificada em razão 

da metragem do terreno, aplicável, portanto, o disposto no art.18, inciso III da Lei 

Complementar nº33/2011, devendo ocorrer neste caso, também a modificação da 

nomenclatura do loteamento; 

 

CONSIDERANDO a existência de novo relatório da comissão de avaliação de 

imóveis em relação á área institucional sobre a área proposta para substituição dos projetos na 

aprovação de loteamentos, foi reexaminada pelos membros da Portaria nº 141/2017 que refez 

os cálculos preservando o interesse público; 

 

CONSIDERANDO que a aceitação é bilateral quanto à nova área institucional 

com 10.603,90 m2, equivalente a 15,0018% da área convertida em lotes, ou seja, composta 

dos lotes de números 17 a 40 da Quadra nº Q3, num total de 24 (vinte e quatro) lotes, nos 

termos do relatório datado de 07/08/2017 elaborada pela comissão de avaliação de imóveis; 

   

CONSIDERANDO que o CODEMA – Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete-MG manifestou favoravelmente à 

aprovação do loteamento, bem como da mesma forma o Departamento de Meio Ambiente, 

estabelecendo condicionantes e ressalvando as restrições da legislação ambiental; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prestação de garantia da entrega das 

obras de infraestrutura necessárias e pendentes, na forma do art.18, inciso V da Lei Federal nº 

6.766/79, bem como do disposto no art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 

2011; 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas de 

reexame dos projetos e demais incidências da espécie, documentos e certidões necessárias, 

memoriais e levantamentos topográficos aprovados em 12/09/2017 pela Secretaria Municipal 

de Planejamento e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovada a substituição do projeto de loteamento denominado 

Loteamento “Belvedere II”, localizado entre o Bairro Santo Agostinho e Rua Santo Antônio 

de Pádua, no Bairro São Benedito, com área total de 178.032,00m2, registrado sob o número 
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R-4-23.809, livro nº 2CJ, do Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, de 

propriedade de Terras de Minas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, CNPJ 

nº 05.842.936/0001-83 e Soares Paiva Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 

14.915.848/0001-55.  

 

Parágrafo Único – O Loteamento passa a ser denominado “Parque Belvedere 

II”, em conformidade com o disposto do art.18, inciso III da Lei Complementar nº33/2011 

com a seguinte modificação do parcelamento do solo: A área em ruas com 24.306,84m2; área 

remanescente com 7.834,33m2, área de servidão com 2.077,53m2, área verde com 

27.713,94m2, áreas de preservação permanente nº 01 e nº02 com 45.415,21m2 e área em lotes 

com 70.684,15m2, loteamento composto de 08 (oito) quadras a saber:  Quadra nº Q1 

composta de 10(dez) lotes, Quadra  nºQ2 composta de 01(oito) lote; Quadra nº Q3 composta 

de 40 (quarenta) lotes; Quadra nºQ4, composta de 27 (vinte e sete) lotes,  Quadra nºQ5 

composta de 35( trinta e cinco) lotes, Quadra nºQ6, composta de 09 (nove) lotes,  Quadra 

nºQ7, composta de 32 (trinta e dois) lotes e Quadra nºQ9, composta de 25 (vinte e cinco) lotes  

no total de 179 (cento e setenta e nove) lotes, nos termos do memorial descritivo e projeto de 

loteamento do procedimento administrativo nº6.503/2014 aprovados no dia 12/09/2017 e que 

são parte integrante do presente decreto. 

 

Art. 2º. Os Empreendedores transferirão ao Município de Conselheiro 

Lafaiete-MG a área institucional com 10.603,90 m2, equivalente a 15,0018% da área 

convertida em lotes, ou seja, composta dos lotes de números 17 a 40 da Quadra nº Q3, num 

total de 24 (vinte e quatro) lotes, nos termos do relatório datado de 07/08/2017 elaborada pela 

comissão de avaliação de imóveis e que passa a fazer parte integrante do presente. 

 

Parágrafo Único.  Os lotes correspondentes à área institucional de que trata o 

“caput” independem do alvará de vendas e deverão ser transferidos ao Município no prazo de 

90 (noventa) dias a contar da publicação deste decreto ás expensas dos empreendedores, 

mediante a escritura pública de doação. 

 

Art. 3º O alvará de vendas só será expedido após satisfação em termos formais 

da legislação aplicável, com conseqüentemente expediente liberatório da Secretaria Municipal 

de Planejamento, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. 

 

Art. 4º.  Fica aprovado o prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação deste 

decreto para a execução de todas as obras de infraestrutura e implantação do empreendimento, 

bem como definido os padrões de lotes como de classe “A”, com média de 360,00m2 (12X30) 

enquadrados para fins de uso e ocupação do solo na ZR3, á exceção dos lotes com testada 

para a Avenida Dona Rosa Dutra, que terão enquadramento em ZC5. 
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Art. 5º. Como garantia pela conclusão das obras de infraestrutura ficam 

caucionados em favor do Município, a totalidade dos lotes das quadras nº 07 e nº09 do 

Loteamento “Parque Belvedere”, objeto do procedimento administrativo n º6.503/2014. 

 

Parágrafo Único.  A presente caução deverá ser averbada perante o cartório de 

registro de imóveis do 1º ofício, no ato de registro do loteamento, constando a 

individualização dos lotes mencionados no “caput”, inserindo  gravame na matrícula de cada 

unidade caucionada; 

 

Art. 6º. Fica condicionada a expedição de autorização dos órgãos competentes, 

eventuais intervenções em áreas de preservação permanente - APP’s e áreas protegidas pela 

legislação ambiental, bem como de observância das medidas definidas pelo CODEMA, 

ficando o responsável pelo descumprimento sujeito às multas pertinentes.   

 

Parágrafo único. As vias e logradouros públicos, as áreas verdes, de recreação 

e de uso institucional passam a integrar o domínio público após o registro imobiliário do 

loteamento, nos termos do art.16 da LC nº33/2011, com exceção das áreas de preservação 

permanente nº01 e 02, constante do projeto e memorial descritivo que permanecem sob 

a propriedade dos empreendedores.  

 

Art.7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados 

direitos de terceiros e revogados os decretos nº470, de 27 de dezembro de 2012 e nº137 de 07 

de março de 2014. 

   

 

Conselheiro Lafaiete, 27 de novembro de 2017. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

 

Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Planejamento                


