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Decreto nº203, de 20 de fevereiro de 2018. 
 

APROVA REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DE VIA 

PÚBLICA, DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “e”, todos da Lei 

Orgânica do Município e Lei Complementar nº99, de 14 de novembro de 2017;  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 7.132/2017, datado 

de 19/09/2017, onde ANAMAR TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 

nº 23.965.742/0001-57, apresentou expediente administrativo postulando 

desmembramento de área constante do registro imobiliário, que incluída a faixa de 

terreno desapropriada pelo Município totalizava a metragem de 10.898,15m2, registrada 

sob sua titularidade sob R-2-20.294, livro 2BV, no Cartório de Imóveis do 1ºofício; 

 

CONSIDERANDO que a citada desapropriação parcial realizada pelo 

Município, foi objeto de permuta de imóveis nos moldes da Lei Complementar nº45, de 

21 de dezembro de 2012, onde o Município foi autorizado a compensar o Requerente  

pela expropriação parcial de área da mesma. 

 

CONSIDERANDO que a área a ser desmembrada decorre também de ato 

administrativo de desapropriação parcial do terreno da requerente nos termos do Decreto 

nº 189, de 27 de setembro de 2006, onde o Poder Público declarou a utilidade pública da 

área de 780,04m2 para abertura da via pública denominada de Rua Antônio Lopes 

Tinoco que prolongou trecho da mesma via interligando com a Rua Duque de Caxias, 

para viabilizar as melhorias no trânsito naquela região, área esta que estava contida 

numa maior medindo 10.898,12m2; 

 

CONSIDERANDO que para a efetiva regularização da situação do imóvel que 

foi objeto de desapropriação parcial, expõe o requerente que para atender exigências 

cartorárias necessita do desmembramento não só da faixa de terreno da área destinada a 

via pública, mas também das duas áreas remanescentes cortadas pela rua, pelo que 

juntou levantamentos topográficos e memoriais, além de outros documentos que 

instruem o procedimento e outros complementares anexados por esta Procuradoria. 
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CONSIDERANDO que o desmembramento da área expropriada (780,04m2) 

referente à faixa de terreno para via pública, bem como das duas áreas remanescentes, 

uma medindo 5.943,86m2 e outra com a metragem de 4.174,22m2 é medida que se 

impõe não só ao interesse do Requerente, mas do Poder Público para correção do 

cadastro municipal, necessária tanto para registros cartoriais da matrícula da proprietária, 

quanto para os fins de adequação tanto dos registros do IPTU no tocante ao lançamento 

das duas novas áreas do Requerente e adequada tributação, excluindo a área de via 

pública do cadastro; 

 

CONSIDERANDO que o desmembramento é necessário para sanar pendência 

cartorial que está impedindo inclusive a lavratura de escritura pública para dar 

efetividade para a permuta de imóveis, objeto da Lei Complementar nº45, de 21 de 

dezembro de 2012; 

 

CONSIDERANDO ser necessário o desmembramento da área expropriada, 

conforme relatado, também para os fins de adequação tanto dos registros do IPTU no 

tocante ao lançamento correto das duas remanescentes de propriedade da requerente, 

bem como quanto perante o cartório de registro do 1º ofício de imóveis; 

 

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 os projetos topográficos apresentados estão de acordo 

com os memoriais descritivos, atendendo a Lei Complementar nº 33/2011, portanto 

aptos à aprovação técnica (CI nº0305/2017, datada de 20/10/2017); 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente e o mesmo manifestou pela aprovação através da 

comunicação interna (CI nº 177/2017) em 30/08/2017, dizendo não se tratar de área de 

preservação permanente, não havendo restrições neste sentido; 
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CONSIDERANDO que o desmembramento de área é excepcional e ocorre em 

razão da desapropriação promovida pelo Município e que o procedimento administrativo 

foi instruído, memoriais e levantamentos topográficos aprovados pela Secretaria 

Municipal competente na data de 20/10/2017, nos autos do PA 7.132/2017, sendo 

possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica reconhecida a conveniência administrativa, o interesse público e 

aprovada a regularização do acesso de via pública decorrente de desapropriação da área 

de 780,04m2 utilizada para abertura e prolongamento de trecho de área que interligou a 

rua Antônio Lopes Tinoco com a Rua Duque de Caxias, no Bairro Morro da Mina, nesta 

cidade. 

 

Art.2º. Fica aprovado o procedimento administrativo de desmembramento da 

área 10.898,15m2, no Bairro Morro da Mina, nesta cidade, registrada sob sua 

titularidade sob R-2-20294, livro 2BV, no Cartório de Imóveis do 1ºofício, de 

propriedade de ANAMAR TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 

23.965.742/0001-57. 

 

§1º. Após o desmembramento da área de 10.898,15m2 em 03(três), passam a 

ser identificadas da seguinte forma; 

 

I-  Área nº02, medindo 780,04m2, utilizada em urbanização de via pública 

identificada em razão da desapropriação para abertura da via pública que propiciou a 

interligação entre a Rua Antônio Lopes Tinoco e Rua Duque de Caxias, no Bairro Morro 

da Mina, nesta cidade, ora regularizada e incorporada ao domínio do Poder Público 

Municipal com a devida compensação dada ao requerente através de permuta de bens 

imóveis objeto da autorização legislativa dada pela Lei Complementar nº45, de 21 de 

dezembro de 2012; 

 

II- Área nº01, medindo 5.943,86m2 e Área nº03, medindo 4.174,22m2, nos 

termos dos memoriais descritivos e levantamentos topográficos aprovados pela 

secretaria municipal competente na data de 20/10/2017, nos autos do PA nº 7.132/2017 

que são parte integrante do presente decreto e de titularidade da requerente. 

 



 
                GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

Gabinete do Prefeito 

 

 

Avenida Prefeito Mário Rodrigues Pereira, 10 – Centro – Conselheiro Lafaiete – MG.   

Página 4 de 4 
 

 

Art.3º. A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas 

necessárias para as anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU, 

providenciando as inscrições em nome da empresa requerente das duas áreas objeto do 

inciso II, do §1º do artigo 2º, deste decreto. 

 

Art.4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento                 

 

 

 

 


