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     Decreto nº116, de 05 de outubro de 2017. 

 

 

APROVA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO DE LOTES QUE ESPECÍFICA 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 6.400/2017, datado 

de 17/08/2017, onde a Empresa CSO Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ Nº 

14.659.893/0001-96 solicita a liberação de caução dos lotes das quadras “B”, “C”, “D”, “E” e 

“F” do Loteamento Parque Dom Bosco, aprovado pelo Decreto Municipal nº009/2013 e 

alterado pelo Decreto Municipal nº130/2014, registrado conforme R-10-19.828, livro 2BU no 

Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a empresa de Alves & Tóe, referente ao nome 

Empresarial Faria & Toé Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, que figurou na aprovação 

dos atos administrativos citados que deram origem ao Loteamento em questão promoveu 2ª 

alteração contratual passando a adotar a denominação de CSO Empreendimentos Imobiliários 

SPE Ltda, mediante ato datado de 01/10/2014 e com registro na JUCEMG em 17/04/2015, 

conforme averbação AV-12-19.828, de 26/07/2017 perante o cartório de registro do 1º ofício 

de imóveis; 

 

CONSIDERANDO que por imposição do inciso III §1º do art.10 da Lei 

Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011 entre outros dispositivos regulamentares o 

Decreto Municipal nº130, de 11 de março de 2014, em seu art.2º, acresceu parágrafo único ao 

art.4º do Decreto Municipal 009, de 31 de janeiro de 2013 e instituiu a caução dos lotes das 

quadras “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do Loteamento Parque Dom Bosco como garantia pela 

conclusão das obras de infraestrutura do Empreendimento, conforme AV-9-19.828, de 28 de 

abril de 2014 perante o cartório de registro do 1º ofícios de imóveis; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento na data de 09 

de novembro de 2016 expediu “autorização” denominada alvará de vendas para os lotes das 

Quadras de letras “B” a “V” reconhecendo que houve conclusão das obras de infraestrutura 

do Loteamento Parque Dom Bosco, o que foi ratificado pela comunicação interna 

nº0258/2017, datada de 26/09/2017, manifestando favoravelmente a liberação da caução dos 

lotes; 

CONSIDERANDO que a área institucional referente à 14.924,00m2, 

equivalente a 15,13% da área convertida em lotes, ou seja, composta pelos lotes de nº01(um) 

a 28 (vinte e oito), da Quadra “A”, Lotes de nº01(um) a 13 (treze), da quadra “P” e pelos lotes 
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de números 01(um) a 19(dezenove), da Quadra “X”, totalizando 60 (sessenta) lotes ainda não 

foi transferida ao domínio do Município de Conselheiro Lafaiete; 

 

 CONSIDERANDO que a SEPLAN vislumbrando a necessidade urgente e o 

interesse público da Administração Municipal em relação aos lotes institucionais do 

empreendimento Parque Dom Bosco condicionou a liberação da caução dos lotes das quadras 

“B”, “C”, “D”, “E” e “F”, a imediata transferência imobiliária à titularidade do Poder Público 

no que tange as unidades de lotes pertencentes à municipalidade; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Ficam liberados da caução mediante cumprimento prévio do estatuído 

no parágrafo único deste artigo, os lotes das quadras “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, do 

Loteamento Parque Dom Bosco, aprovado pelo Decreto Municipal nº009/2013 e alterado pelo 

Decreto Municipal nº130/2014, de propriedade de CSO Empreendimentos Imobiliários 

SPE Ltda, CNPJ Nº 14.659.893/0001-96, em observância e nos termos da comunicação 

interna nº 0258/2017, datada de 26/09/2017 expedida pela Secretaria Municipal de 

Planejamento - SEPLAN que passa a fazer parte integrante do presente decreto. 

 

 Parágrafo Único. A liberação de trata o “caput” só poderá ser 

registrada/averbada perante o cartório de imóveis competente após a efetiva transferência 

imobiliária para a titularidade do Município de Conselheiro Lafaiete dos lotes de nº01(um) a 

28 (vinte e oito), da Quadra “A”, Lotes de nº01(um) a 13 (treze), da quadra “P” e pelos lotes 

de números 01(um) a 19(dezenove), da Quadra “X”, totalizando 60 (sessenta) lotes. 

 

Art.2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete,  05 de outubro de 2017. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 
Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Planejamento     


