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Decreto nº 17, de  21 de fevereiro de 2017. 
 
 

APROVA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO NAS 
MODALIDADES DE DESMEMBRAMENTO E DE LOTEAMENTO 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, 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 

1.179/2017, datado de 09/02/2017, onde RESIDENCIAL LIMA DIAS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 19.334.846/0001-96, 

representado pelo seu sócio José Milton de Carvalho Rocha, CPF nº 078.980.883-87,  

requereu desarquivamento do PA nº9.356/2014 e nova análise quanto a conclusão do feito; 

 

CONSIDERANDO que mediante o requerimento protocolizado sob o nº 

9.356/2014, datado de 30/10/2014, a mesma empresa por seus sócios, Geraldo José de Paiva, 

CPF nº 751.330.406-87 e José Milton de Carvalho Rocha, CPF nº 078.980.883-87, 

requereram o desmembramento da área de sua titularidade, através de incorporação 

imobiliária realizada em 2012, medindo 27.069,00 m2, identificado como “Souza” ou 

“Amendoin” nesta cidade, conforme matrícula nº R-4-22.301, livro Nº 2-CE, folhas nº 

22.301, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete-

MG e que da análise do procedimento houve indeferimento do pedido, com o argumento de 

que o parcelamento abordou a modalidade de desmembramento quando deveria ter sido 

loteamento; 

 

CONSIDERANDO que apesar do requerimento administrativo mencionar 

desmembramento de área, trata-se na verdade de situação “sui generis”, pois a bem da 

verdade vislumbra-se regularização concomitante de parcelamento na modalidade de 

Loteamento “extensão” do próprio Loteamento Tietê, aprovado pelo Executivo através do 

Decreto Municipal nº038/86 e também de desmembramento de área; 
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CONSIDERANDO que a área de 27.069,00 m2, está constituída e com 

proposta de parcelamento em áreas e lotes a saber: Lote de nº01 a 33 da quadra nº01,  

perfazendo a área em lotes de 10.886,52m2 área remanescente nº01, com 699,06m2, área 

remanescente nº02, com 13.456,58m2 e área de rua correspondente a via Sebastião de Paula 

que possui a medida de 2.026,84m2, conforme memorial descritivo e levantamento 

topográfico do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que após levantamento topográfico realizado pelo 

Engenheiro Agrimensor Ricardo de Souza Cunha na data de 22 de setembro de 2015, foi 

constatada que a medida atual da via pública Iracema dos Santos é de 2.891,95m2, área que, 

nos termos dos projetos está excluída da metragem do terreno de propriedade do requerente, 

sendo, portanto, via pública já incorporada ao domínio público, o que desnatura qualquer 

possibilidade de regularização do parcelamento sob o enquadramento de loteamento para os 

lotes de nº01 a 16, ficando evidente tratar-se para estes, o caso de desmembramento; 
 

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 vias públicas denominadas Ruas Iracema dos Santos 

e Sebastião de Paula que dão testadas para os 33 (trinta e três) lotes do parcelamento estão 

dotadas de infraestrutura, conforme atestado pelo Secretário Municipal de Obras Adjunto, na 

data de 01/02/2015, bem como pelo CODEMA, em razão do termo de análise e deliberação 

nº49/2014, datado de 11/12/2014; 

 

CONSIDERANDO que na data de 04/02/2015 o Secretário Municipal 

Adjunto de Obras atestou que os projetos apresentados estão de acordo com os memoriais 

descritivos, atendendo a Lei Complementar nº 33/2011, portanto, aptos à aprovação técnica; 

 

CONSIDERANDO que a via pública Iracema dos Santos, que margeia 

extensão dos lotes nº01 a 16 da quadra nº01, denominada pela Lei Municipal nº 3.666, de 06 

de abril de 1995, cuja delimitação e extensão obteve nova redação dada pela Lei Municipal nº 

5.767, de 04 de novembro de 2015 e, está dotada de infraestrutura necessária às condições 

exigidas pela Legislação, não incluída dentro da área do terreno do Requerente, ou seja, 
2.891,95m2 de área de via já incorporada ao domínio público;  
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CONSIDERANDO que a via pública Sebastião de Paula, que margeia 

extensão dos lotes de nº17 a nº33 da quadra nº01, denominada pela Lei Municipal nº 3.724, de 

29 de junho de 1995, cuja delimitação e extensão obteve nova redação dada pela Lei 

Municipal nº 5.773, de 09 de dezembro de 2015, e está dotada a infraestrutura necessária às 

condições exigidas pela Legislação, mas incluída dentro do terreno do Requerente;  

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente e o mesmo manifestou através da Comunicação Interna  (CI 
nº 252/2014) em 24/12/2014  pela aprovação, situação ratificada pelo CODEMA – Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – TAD-nº49/2014; 

 

CONSIDERANDO que o empreendedor obteve a certidão de dispensa 

nº953284/2014, emitida em 20/10/2014 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, do Governo de Minas Gerais para o licenciamento 

ambiental do Empreendimento “São Judas Tadeu- Extensão”; 

 

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 que o procedimento administrativo foi regularmente 

instruído e que no mês de maio de 2015 equivocadamente foi recolhida a taxa ao Município 

no valor de R$ 108.547,69 (cento e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

nove centavos) referente ao desmembramento da área correspondente a totalidade do 

empreendimento, o que excedeu inclusive aos lotes com frente/testada para o prolongamento 

da via pública Sebastião de Paula e que eram passíveis de análise sob a modalidade de 

loteamento, calculados por “unidade” e não por “m2” na forma da Lei complementar nº21, de 

22 de dezembro de 2009; 

 

CONSIDERANDO que a metodologia de cálculo utilizada pelos gestores á 

época foi de 0,04UFM por m2 (0,04x R$100,14x 27.069,00m2) que tributou toda a área como 

desmembramento na monta de R$108.547,00 (cento e oito mil, quinhentos e quarenta e sete 

reais), enquanto a tributação correta para cobrança o caso em apreço, nos termos do Decreto 

Municipal nº234/2014 e LC nº21/2009, seriam 0,04 UFM x m2 para os lotes de nº01 a nº16 

da quadra nº01 totalizando a área de 5.572,43m2, ou seja, para o desmembramento dos lotes 

com testada para Rua Iracema dos Santos e a área remanescente nº01 (699,06m2) e deveriam 

ter sido tributados pela taxa de R$ 25.121,07 e que, para os lotes de nº17 a nº33, seriam 



 

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 

4

calculadas como loteamento, ou seja, por 0,30 UFM por unidade, R$30,04x16 (lotes) e 

R$30,04x01 (área remanescente 2), o que perfaz R$510,71, ocorrendo o excesso de tributação 

em R$82.915,91; 

 

CONSIDERANDO que o Requerente urbanizou às suas expensas, trecho da 

Rua Iracema dos Santos que não estava incluída na sua área original de 27.069,00m2, ou seja, 

urbanizou via já incorporada ao domínio público, bem como recolheu a maior aos cofres 

públicos o valor de R$82.915,91 (oitenta e dois mil, novecentos e quinze reais e noventa e um 

centavos), temos que diante do princípio da razoabilidade, mediante os custos extras das obras 

e o excesso da tributação, em contrapartida favorável ao interesse público  mostra-se possível 

a regularização do parcelamento do solo sem a exigência da área institucional convertida em 

lotes no caso do parcelamento dos lotes de nº17 a 33; 
 
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, as unidades de 

nº01 a nº33 da quadra nº01, estão caracterizados como lotes urbanizados;  

 

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 

nº9356/2014 em questão, o pedido se mostra possível de deferimento. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica aprovada a regularização do parcelamento do solo urbano da área 

de 27.069,00 m2, no local identificado como “Souza” ou “Amendoin” nesta cidade, imóvel sob 

a matrícula nº R-4-22.301, livro Nº 2-CE, folhas nº 22.301, do Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, de titularidade da 

incorporadora RESIDENCIAL LIMA DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
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LTDA, CNPJ nº 19.334.846/0001-96, representado pelos sócios Geraldo José de Paiva, CPF 

nº 751.330.406-87 e José Milton de Carvalho Rocha, CPF nº 078.980.883-87; 

 

§1º.  Após a regularização, o parcelamento do solo urbano será identificado da 

seguinte forma: “São Judas Tadeu – Extensão”; 

 

a)  Desmembramento, para os Lotes de nº01 a nº16 da quadra nº01, 

totalizando a área de 5.572,43m2 e área remanescente nº01, com 

699,06m2; 
 

b) Loteamento, para os lotes de nº17 a nº33 compondo a área de 5.314,09 

m2, área remanescente nº02, com 13.456,58m2 e área do prolongamento da 

Rua Sebastião de Paula, medindo 2.026,84m2 que passa integrar o domínio 

público, na forma da Lei Municipal nº 5.773, de 09 de dezembro de 2015. 
 

Art.2º. Os projetos topográficos e os memoriais descritivos do procedimento 

administrativo nº 9.356/2014 que totalizam a área em lotes de 10.886,52m2 e demais 

metragens de rua (2.026,84m2) e áreas remanescentes nº01 e nº02 em 14.155,64m2 aprovados 

passam a fazer parte integrante do presente decreto. 

 

Art.3º. As despesas decorrentes da implantação da urbanização das vias 

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

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

Município, ou qualquer devolução de valores recolhidos em face às compensações. 

 

Parágrafo único. Com a aprovação da presente regularização do 

parcelamento, o Empreendedor declara aceitação de todos os seus termos, reconhece e 

renuncia em caráter irrevogável e irretratável qualquer possibilidade de ressarcimento ou 

restituição de taxas. 

 

Art.4º. Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto, especialmente em relação a 

contrapartida favorável ao Poder Público na urbanização do trecho da via pública Iracema dos 

Santos e nos tributos já recolhidos. 

 

Art.5º. Ficam incorporadas ao domínio público do Município as diferenças das 

áreas de ruas correspondentes a extensão da nova redação da via pública Sebastião Paula, que 



 

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 

6

urbanizada ás expensas do empreendedor, teve nova redação dada pela Lei Municipal nº 

5.773, de 09 de dezembro de 2015. 

 

Art.6º. Os padrões dos lotes para as vias públicas Sebastião de Paula e Iracema 

dos Santos são enquadrados na ZR3- Zona Residencial nº03, com destinação para habitação 

residencial, nos termos do anexo da Lei Complementar nº31, de 04 de abril de 2011. 

 

Parágrafo único. O alvará de vendas só poderá ser expedido em obediência a 

legislação aplicável, com expediente da Secretaria Municipal competente. 

 

Art.7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 21 de fevereiro 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 

 


