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Decreto nº80, de 19  de julho de 2017. 

 

APROVA RETIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE ÁREA 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 7.548/2016, em 

02/09/2016, onde DISTRIBUIDORA DE DOCES SILVA LTDA, CNPJ nº 18.530.790/0001-

82, requer a retificação e o desmembramento de área do imóvel localizado na Rua Adolfo 

Siqueira, no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete-MG, identificada como área de 

2.535,00m2, constituída dos lotes nº 25, 26, 27, 28 e 140 e ainda, uma área sem denominação, 

matriculada sob o nº 1.415 registrada conforme R-5-1415, livro 2D, no imobiliário do 1ºofício 

desta comarca; 

 

CONSIDERANDO que a descrição do imóvel referente à matrícula 1415, faz 

menção que a área de 2.535,00m2 é constituída dos lotes nº25, 26, 27, 28 e 140 e ainda, uma 

área sem denominação, porém, todos dentro da mesma matrícula, não havendo menção 

quanto à metragem individual de cada um, constando apenas as confrontações da área total, 

impossibilitando a individualização das citadas unidades para fusão; 

 

CONSIDERANDO que após levantamento topográfico efetuado foi 

constatada que a área descrita no registro é de 2.274,23 m2 e não de 2.535,00 m2, tendo sido 

colhida a anuência dos confrontantes do imóvel; 

 

CONSIDERANDO que a área de 2.274,23m2, possui a proposta de 

desmembramento em 02 (duas) áreas, a saber: Lote nº01, medindo 1.389,61m2 e Lote nº02, 

com 884,62 m2, conforme memorial descritivo e levantamento topográfico do procedimento 

administrativo; 

 

CONSIDERANDO que as vias públicas envolvidas no Bairro São João, são 

dotadas de infraestrutura, nos termos da comunicação interna nº SMOMA/TOP/091/2016; 
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