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Decreto nº156, de 20 de dezembro de 2017. 
 

 
RETIFICA E RATIFICA O DECRETO MUNICIPAL Nº345, DE 05 DE 
OUTUBRO DE 2015 QUE APROVOU O CHACREAMENTO “VALE 

VERDE” 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, 

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 7.131/2017, 

datado de 19/09/2017, onde a Empresa Universal Mix Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, CNPJ nº 15.062.133/0001-60, solicita a correção do ato administrativo objeto do 

Decreto Municipal nº345, de 05 de outubro de 2015 que aprovou o Chacreamento “Vale 

Verde”,  

CONSIDERANDO que o empreendimento está identificado no lugar 

denominado “Sitio Franças” e não na “Fazenda Vista Celeste”, conforme constou do ato 

administrativo; 

 

CONSIDERANDO que o requerente apresentou novos memoriais descritivos 

e projeto topográfico e que a modificação de tais documentos para corrigir o nome do 

local do empreendimento foram aprovados pela SEPLAN na data de 27/11/2017 nos autos 

do PA nº 7.131/2017; 

 

CONSIDERANDO que há necessidade de modificação do ato para 

atendimento do requerente perante o cartório de registro de imóveis e que a aprovação 

desta modificação é medida imperiosa para a validade do ato administrativo descrito pelo 

Decreto Municipal nº 345/2015; 

 

CONSIDERANDO que na ocasião da aprovação do decreto nº345/2015 

também não houve definição quanto á titularidade da área de preservação permanente; 
 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhida a taxa de 

reexame do projeto e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica retificada e ratificada a aprovação do procedimento 

administrativo de aprovação do chacreamento “Vale Verde”, objeto do Decreto Municipal 

nº345, de 05 de outubro de 2015,  sendo que o artigo 1º passa a viger com a seguinte 

redação; 
 

“Art.1º. Fica aprovado o projeto de chacreamento denominado Vale 

Verde”, identificado no lugar denominado “Sítio Franças”, em 
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Conselheiro Lafaiete-MG, com área total de 100.786,63m2, registrado sob 

o R-2-25995, livro nº2CR, no imobiliário do 1º ofício da Comarca de 

Conselheiro Lafaiete, de propriedade da Empresa Universal Mix 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 15.062.133/0001-60”. 

 

Art.2º.  Os novos memoriais descritivos e o projeto topográfico que foram 

aprovados pela SEPLAN na data de 27/11/2017 nos autos do PA nº 7.131/2017 passam a 

fazer parte integrante do presente decreto. 
 
Art.3º.  A área de preservação permanente medindo a área de 8.901,37m2 

não enquadra nos dispositivos do art.16 da Lei Complementar nº33/2011 e permanece sob 

a titularidade e responsabilidade do empreendedor. 

  
Parágrafo Único - Fica vedada a intervenção na área de preservação 

permanente descrita no parcelamento, reservada na forma da legislação ambiental, sem a 

anuência dos órgãos competentes.   

 

Art.4º.  A chácara nº13, com área de 4.173,90m2 destinada ao Município 

de Conselheiro Lafaiete como área institucional independe do alvará de vendas e deverá 

ser transferida ao domínio do Poder Público no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 

publicação deste decreto ás expensas dos empreendedores, mediante a escritura pública de 

doação. 

Art.5º. Os demais termos e dispositivos do Decreto Municipal nº345, de 05 

de outubro de 2015 permanecem inalterados. 

 
Art.6º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

   

Conselheiro Lafaiete, 20 de dezembro de 2017. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito 

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 
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Secretário Municipal de Planejamento 

 

 


