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    Decreto nº212, de 1º de março de 2018. 
 
 

APROVA PLANTA DE REGULARIZAÇÃO DE ACESSO DE VIA PÚBLICA  
MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA E 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 7.311/2017, datado de 
19/09/2017, onde a empresa JG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
Nº 07.531.277/0001-90 representada pelo sócio José Geraldo Santos, solicita aprovação de 
planta de regularização de acesso ao Loteamento Parque Monte Cristo, nesta cidade, mediante 
desmembramento de área de sua titularidade medindo 7.454,60 m2, identificada como área 
remanescente nº2, objeto da matrícula nº 34.245, imóvel situado nesta cidade, conforme 
registro no livro nº 2DX, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º ofício da Comarca de 
Conselheiro Lafaiete-MG; 

 
CONSIDERANDO que a área de 7.454,60m2 objeto da matrícula possui proposta 

para desmembramento da seguinte forma; área de alargamento/acréscimo a via “Rua 04”, 
denominada Expedito Simão, medindo 1.536,00m2 e área remanescente medindo 5.918,00m2 
conforme memorial descritivo e levantamento topográfico do procedimento administrativo; 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº004/2018, datada de 04/01/2018 atestou que os projetos apresentados 
estão de acordo com os memoriais descritivos, portanto aptos à aprovação técnica; 

 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente que mediante a comunicação interna nº145/2017, datada de 
05/09/2017 atestou inexistir restrições de cunho ambiental; 

 
CONSIDERANDO que o setor de topografia mediante da comunicação interna 

nº291/2017, datada de 18/10/2017 atestou existir urbanização no trecho de via objeto do 
alargamento da via; 

 
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, melhor qualidade de vida, através de melhorias 
nas vias de tráfego; 

 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi regularmente instruído, 

recolhidas taxas e demais incidências da espécie, certidões negativas de débitos, memoriais e 
levantamentos topográficos aprovados pela Secretaria Municipal competente na data de 
04/01/2018, nos autos do PA nº 7.133/2017, sendo possível o atendimento; 
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DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica aprovada a planta de regularização de acesso de via pública no 
Loteamento Parque Monte Cristo, nesta cidade, mediante desmembramento de área medindo 
7.454,60 m2, identificada como área remanescente nº2, objeto da matrícula nº 34.245, imóvel 
situado nesta cidade, conforme registro no livro nº 2DX, do Cartório de Registro de Imóveis 
do 1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, de propriedade de JG 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 07.531.277/0001-90 
representada pelo sócio José Geraldo Santos. 

 
Parágrafo único. Após o desmembramento da área de 7.454,60m2, a mesma passa a 

ser identificada da seguinte forma; Área de alargamento/acréscimo a via “Rua 04”, 
denominada Expedito Simão, medindo 1.536,00m2 que passa ter característica de bem de uso 
comum do povo e, área remanescente de propriedade do empreendedor medindo 5.918,00m2 
conforme memorial descritivo e levantamento topográfico do procedimento administrativo, nº 
7.133/2018, aprovados pela SEPLAN na data de 04/01/2018 e que passam a fazer parte 
integrante do presente decreto. 

 
Art.2º. Fica incorporada ao domínio público do Município a área de rua 

correspondente à extensão alargamento/acréscimo a via “Rua 04”, denominada Expedito 
Simão, medindo 1.536,00m2. 

 
Parágrafo Único. As despesas decorrentes das obras de urbanização da área definida  

no “caput” são de responsabilidade do empreendedor, não cabendo nenhum ônus ao 
Município ou qualquer compensação em relação a área institucional definida na ocasião da 
aprovação do loteamento. 

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

para as anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU, quanto á inscrição da 
área remanescente medindo 5.918,00m2. 

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

Conselheiro Lafaiete,  1º de março de 2018. 
 
 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador  

 
 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves  
Secretário Municipal de Planejamento                 

 


