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Decreto nº201, de 20 de fevereiro de 2018. 
 

APROVA O LOTEAMENTO “SANTA FÉ – EXTENSÃO ” E 
 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, 

artigo 90, inciso VI, e 116, inciso I da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar 

nº33/2011; 

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 7.407/2016, 

datado de 29/08/2016 e o de nº 2.416/2017, datado de 24/03/2017, onde NEIVA E 
FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ nº 
20.719.848/0001-82, representado por seu procurador José Geraldo Santos solicita a 

aprovação do Loteamento “Santa Fé - Extensão”, em área identificada como 

remanescente nº05, medindo 8.541,15 m2, no Bairro Santa Fé, nesta cidade, na divisa dos 

loteamentos Santa Fé e Vila Veneza, entre as Ruas José Amaral Sobrinho e Jurandir José 

de Oliveira Filho, registrada com a matrícula nº 19.763, livro 2BT, no imobiliário do 2º 

ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a área de 8.541,15 m2 possui proposta de 

parcelamento de solo na modalidade de loteamento da seguinte forma: A área em lotes 

medindo 5.232,04m2, área em ruas medindo 1.901,78m2 e área verde com 1.407,33m2, 

sendo que o loteamento é composto de 02(duas) quadras identificadas como de nº04, com 

06(seis) lotes de numerados de 13 a 18 e, quadra nº07, com 10 (dez) lotes, numerados de 

01 a 10, totalizando 16(dezesseis) unidades de lotes, nos termos do memorial descritivo e 

projeto de loteamento do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a comissão de avaliação de imóveis que analisa 

aprovação de loteamentos, nomeada através da Portaria nº 141/2017, manifestou favorável 

à aprovação do loteamento e que a aceitação é bilateral quanto à área institucional com 

851,25 m2, equivalente a 16,27% da área convertida em lotes, ou seja, composta pelos 

lotes de nº17 e 18, da quadra nº04, totalizando 02 (dois) lotes, nos termos do relatório 

da comissão de avaliação de imóveis, datado de 12/09/2017; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prestação de garantia da entrega das 

obras de infraestrutura, na forma do art.18, inciso V da Lei Federal nº6766/79, bem como 

do disposto no art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011; 
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CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do 

Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete-MG - CODEMA manifestou favoravelmente à 

aprovação do loteamento, nos termos do Termo de análise e deliberação nº11/2016, datado 

de 07/10/2016, ressalvando as restrições da legislação ambiental e as condicionantes a 

serem observadas; 

  

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas e 

demais incidências da espécie, documentos e certidões necessárias, memoriais e 

levantamentos topográficos aprovados em 04/07/2017 pela Secretaria Municipal de 

Planejamento e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica aprovado o projeto de loteamento denominado Santa Fé - 

Extensão” em área identificada como remanescente nº05, medindo 8.541,15 m2, no 

Bairro Santa Fé, nesta cidade, na divisa dos loteamentos Santa Fé e Vila Veneza, entre as 

Ruas José Amaral Sobrinho e Jurandir José de Oliveira Filho, registrada com a matrícula 

nº 19.763, livro 2BT, no imobiliário do 2º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, de 

propriedade de NEIVA E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, CNPJ nº 20.719.848/0001-82, representado por seu procurador José Geraldo 

Santos.  
 

Parágrafo Único – O parcelamento do solo, na modalidade de loteamento 

é identificado da seguinte forma: A área em lotes medindo 5.232,04m2, área em ruas 

medindo 1.901,78m2 e área verde com 1.407,33m2, sendo que o loteamento é composto 

de 02(duas) quadras identificadas como de nº04, com 06(seis) lotes de numerados de 13 a 
18 e, quadra nº07, com 10 (dez) lotes, numerados de 01 a 10, totalizando 16(dezesseis) 
unidades de lotes, nos termos do memorial descritivo e projeto de loteamento do 

procedimento administrativo nº 7.407/2016 aprovados na data de 04/07/2017 e que são 

parte integrante do presente decreto. 

 

Art. 2º Os empreendedores transferirão ao Município de Conselheiro 

Lafaiete-MG a área institucional com 851,25 m2, equivalente a 16,27% da área convertida 

em lotes, ou seja, composta pelos lotes de nº17 e 18, da quadra nº04, totalizando 02 
(dois) lotes, nos termos do relatório da comissão de avaliação de imóveis, datado de 

12/09/2017 e que também é parte integrante do presente decreto. 
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