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Decreto nº 33, de 14  de  março de 2017. 
 
 

APROVA REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE DE LOTE EM PARCELAMENTO 
DE SOLO URBANO NAS MODALIDADES DE DESMEMBRAMENTO 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, bem como respaldado nos permissivos contidos na 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e Lei Complementar Municipal nº33, de 
27 de outubro de 2011 no, art.30, inciso VIII, art.182 da Constituição da República de 1988 
e no art.2º, inciso VI, alínea “c”, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2011; 

 

CONSIDERANDO que mediante o requerimento protocolizado sob o nº 640/2017, 

datado de 24/01/2017, onde Renato Henriques Matosinhos Beraldo, CPF nº 049.421.016-
89, requerer a regularização de lote nº01, da quadra nº05, no Bairro São Dimas, com área de 

360,32m2 que está contido numa área maior de sua titularidade, nos termos da R-1-9.957 e 

AV-2-9.957, R-1-16.869, 2º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que o decreto municipal nº358, de 19 de março de 2012,  

aprovou desmembramento de área da gleba nº04 solicitado no PA nº2.339/2011, que foi 

parcelado em 05 (cinco) lotes e uma área remanescente, quais sejam: lote nº02 com área de 

360,32 m2; lote nº03, com área de 360,32m2; lote nº04, com área de 360,32m2; lote nº05, 

com área de 354,50m2; lote nº16, com área de 384,00m2 e área remanescente. 

 

CONSIDERANDO que os projetos apresentados à época constavam também o 

pedido de desmembramento do Lote nº01, da mesma quadra, com 360,32m2 que apesar de 

aprovado tecnicamente, houve divergências de entendimento entre a Secretaria de 

Planejamento e a Procuradoria em razão da inexistência da completa urbanização na testada 
do lote, o que fez com o mesmo não fosse aprovado e fizesse parte do decreto municipal 

nº358/2012; 

 

CONSIDERANDO que o problema foi sanado, nos termos do relatório de 

fiscalização datado de 09/02/2017, lavrado fiscal de obras Edson Mauro dos Santos, que 

constatou a existência dos requisitos de infraestrutura na testada da via pública identificada 

como Rua 04, inclusive acostando aos autos anexo fotográfico, urbanização esta que atende as 

exigências legais para a regularização do referido lote; 
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CONSIDERANDO que lote é o terreno servido de infraestrutura básica cujas 

dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor ou Lei Municipal 

para a zona que se situe (Lei n. 6.766/79, art. 2° § 4°) e que, neste contexto, o lote em questão  

está caracterizado como lots urbanizado;  

 

CONSIDERANDO que o art. 30, inciso VIII da Constituição da República de 1988 

preceitua que compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano", estabelecendo o art. 182 que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus 

habitantes; 

 

CONSIDERANDO que a regularização mostra-se necessária e que não há no caso 

em apreço degradação da cidade e prejuízos ao erário, tampouco afronta ao ordenamento jurídico 

vigente, mas sim necessária adequação da situação de fato com o direito pátrio a fim de assegurar 

segurança jurídica e estabilidade nas relações; 

 

CONSIDERANDO o envolvimento do Poder Executivo do Município de 

Conselheiro Lafaiete em promover uma política voltada para o atendimento das necessidades 

dos munícipes, levando a todos, a cada dia, qualidade de vida, através de melhorias nas vias 

de tráfego e aumentando a cobertura do sistema de saneamento básico municipal urbano; 

 

CONSIDERANDO que nos termos da súmula nº473 do STF, a Administração 

Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial e nesta seara, o procedimento merece ser revisto; 
 

CONSIDERANDO que diante das demais documentações contidas no PA em 

questão, recolhimento da taxa de desmembramento de área (fls.59) o pedido se mostra 

possível de deferimento. 

DECRETA: 
Art. 1º. Fica aprovada a regularização do parcelamento do solo urbano do lote 

nº01, da quadra nº05, no Bairro São Dimas, com área de 360,32m2 que está contido numa 

área maior, nos termos da matrícula e registros R-1-9.957 e AV-2-9.957, R-1-16.869, 2º 

ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete, oriundo de parcelamento de solo 

objeto do decreto municipal nº358, de 19 de março de 2012, de titularidade de Renato 
Henriques Matosinhos Beraldo, CPF nº 049.421.016-89. 



 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
Gabinete do Prefeito 

 

 

Av.Pref.Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, em Conselheiro Lafaiete-MG – 

CEP: 36400-000  - Tel.031-3769-2568 
3

 

Art.2º. As despesas decorrentes da implantação da urbanização da via 

envolvida em todos os seus requisitos de infraestrutura em cumprimento a legislação e ao 

disposto no “caput” são de responsabilidade do Requerente, não cabendo nenhum ônus ao 

Município. 

Art.3º. Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto. 

 

Art.4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete,  14  de março de 2017. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador Municipal 

 
 

Paulo Ênio de Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 

 


