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Decreto nº 11, de  07  de fevereiro de 2017. 

 
ALTERA REDAÇÃO DO ART.1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº434, 

DE 21 DE JULHO DE 2016 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 Lei Complementar nº33, de 27 

de outubro de 2011;  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 496/2017, 
datado em 19/01/2017, onde o S7 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ nº 17.118.627/0001-44, requer a retificação do 

decreto municipal nº434, de 21 de julho de 2016; 

 

CONSIDERANDO que através do procedimento administrativo nº 

5.785/2016, datado de 04/07/2016, Nilson Abel de Marselha requereu o cancelamento 

da unificação objeto do Decreto Municipal nº124, de 18 de fevereiro de 2014 e que por 

meio do Decreto Municipal nº434, de 21 de julho de 2016, houve o cancelamento da 

unificação com a revogação do decreto de unificação; 

 

CONSIDERANDO que o objetivo do cancelamento da unificação de 

área oriunda a aprovação pelo Decreto Municipal nº124, de 18 de fevereiro de 2014 era 

o desfazimento da fusão das áreas que proporcionou a fusão do lote nº01, da quadra 

nº01, com área de 423,00m2 com a área de terreno A-34, da quadra nº M-13, 

totalizando a área de 1.423,00m2, ambas localizadas na Rua Antônio Aureliano, no 

Bairro Cachoeira, nesta cidade; 

 

CONSIDERANDO que á época do pedido de cancelamento da 

unificação, o requerimento foi formulado pelos sócios da Empresa S7 

PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 17.118.627/0001-44 e não pela pessoa jurídica, e 

que as áreas em questão, já unificadas nos termos da AV-1-30.143 foram objeto de 

integralização de capital, conforme R-2. 30.143, anotação realizada na data de 10 de 
março de 2015, perante o cartório de registro de imóveis do 1º ofício, situação  que na 

conclusão do procedimento não foi observada, o que pode e deve ser revisto, com 

respaldo na súmula nº473 do STF; 

 

CONSIDERANDO que a última alteração contratual da Requerente, em 

ato de transformação em empresa individual de responsabilidade limitada, instrumento 

datado de 15 de junho de 2016, a empresa passou a ser identificada como S7 
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PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, 

mantendo a titularidade dos imóveis integralizados, na forma dos itens 4 e 5, da cláusula 

quinta do referido instrumento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

 

DECRETA: 

 
 

Art. 1º. O Art.1º do Decreto Municipal nº434, de 21 de julho de 2016 

passa a viger com a seguinte redação: 

 

“Art.1º - Revogar o Decreto Municipal nº124, de 18 de fevereiro de 

2014, que unificou as áreas dos itens “a”e “b” da matrícula nº 30.143, 

livro 2DH, 1º ofício de imóveis, procedendo com o cancelamento da 

unificação dos imóveis identificados como lote nº01, da quadra nº01, 

com 423,00m2 (quatrocentos e vinte e três metros quadrados) e área de 

terreno A-34, da quadra M-13, com 1.000,00m2 (mil metros quadrados), 

ambos localizados na Rua Antônio Aureliano, Bairro Cachoeira, nesta 

cidade, que perfaziam unificados uma área de 1.423,00m2 (um mil, 

quatrocentos e vinte e três metros quadrados) identificado como lote A-

34, da quadra M-13, de propriedade S7 PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.” 

 

Art. 2º.  A Secretaria Municipal da Fazenda atendendo a provocação da 

empresa interessada deverá adotar as medidas necessárias para a correção do cadastro 

municipal e cobrança de tributos, em observância ao cumprimento dos preceitos deste 

Decreto. 

Art. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete,  07 de  fevereiro de 2017. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Geral  
 
 

Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente                
           


