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 Decreto nº220, de 20 de março de 2018. 
 

APROVA DESCONSTITUIÇÃO DO LOTE Nº07, DA QUADRA “H”, BAIRRO SION 
MANSÕES E REGULARIZAÇÃO DE PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DE VIA 
ENTRE OS BAIRROS PARQUE SAGRADA FAMÍLIA E BAIRRO SION MANSÕES 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 7.023/2017, datado de 

14/09/2017, em que a empresa JG Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 
07.531.277/0001-90, representada pelo seu procurador Paulo Afonso dos Santos Júnior,  

solicita a regularização de projeto da interligação do Loteamento Parque Sagrada Família ao 

Bairro Sion Mansões, utilizando o lote nº07, da Quadra “H”, com área de 360,00m2, no 

Bairro Sion Mansões, imóvel este sua titularidade  conforme registro  R-2-34.510, matrícula 

nº34.510, livro nº2DZ, perante o 1º ofício de imóveis desta Comarca; 

 

CONSIDERANDO o Loteamento Parque Sagrada Família foi devidamente 

aprovado pelo Município, conforme Decreto nº264, de 20 de março de 2015 e que a 

interligação pretendida entre os bairros citados, promoverá o prolongamento da Rua José 

Victor de Carvalho, até a Rua “01”, atual Rua José Peixoto de Carvalho, no Loteamento 

Parque Sagrada Família, nova denominação dada pela Lei Municipal nº 5.762, de 18 de 

setembro de 2015; 

 

CONSIDERANDO que a interligação dos bairros depende da desconstituição do 

lote nº07, da Quadra “H”, com área de 360,00m2, no Bairro Sion Mansões, onde serão 

utilizados a área de 194,54m2 para leito da via pública e 165,60m2 para a área de passeio, 

desaparecendo toda a área do lote em questão, sendo necessária a regularização da situação do 

bem  junto à matrícula imobiliária do lote; 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, b da Resolução CONAMA nº. 369, de 

28 de março de 2006, que classifica como de utilidade pública as obras essenciais de 

infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 
 
CONSIDERANDO o envolvimento do Poder Executivo do Município de 

Conselheiro Lafaiete em promover uma política voltada para o atendimento das necessidades 
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dos munícipes, levando a todos, a cada dia, melhor qualidade de vida, através de melhorias 

nas vias de tráfego; 

 

CONSIDERANDO que os projetos apresentados foram aprovados pela Secretaria 

de Planejamento nos autos do procedimento administrativo na data de 26/12/2017 e que o 

Departamento de Meio Ambiente atestou não existir restrições ambientais, nos termos da 

comunicação interna nº137/2017; 

 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas e demais 

incidências da espécie, documentos necessários à instrução do procedimento administrativo e 

sendo possível o atendimento. 

DECRETA: 
 

Art.1º. Fica aprovada a desconstituição do lote nº07, da Quadra “H”, com área de 

360,00m2, no Bairro Sion Mansões, registrado conforme R-2-34.510, matrícula nº 34.510, 

livro nº2DZ, perante o 1º ofício de imóveis desta Comarca, de propriedade do requerente  

para os fins da interligação do Loteamento Parque Sagrada Família ao Bairro Sion Mansões, 

devendo a empresa JG Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 07.531.277/0001-90 

providenciar a averbação do presente decreto junto a matrícula imobiliária o lote. 

 

 Art.2º. Fica reconhecida a conveniência administrativa, a utilidade pública da obra e 

aprovada a regularização do projeto da interligação de vias públicas entre os bairros citados, 

promovendo o prolongamento da Rua José Victor de Carvalho, até a Rua “01”, atual Rua José 

Peixoto de Carvalho, no Loteamento Parque Sagrada Família, cuja nova denominação foi 

dada pela Lei Municipal nº 5.762, de 18 de setembro de 2015, tudo nos termos do projeto 

apresentado e aprovado pela Secretaria de Planejamento na data de 26/12/2017, nos autos do 

procedimento administrativo nº 7023/2017, os quais passam a fazer parte integrante deste 

decreto; 

 

Parágrafo Único. Fica incorporada ao domínio público do Município de 

Conselheiro Lafaiete/MG a área de rua correspondente ao prolongamento entre os bairros 

medindo 360,00m2, sendo área de 194,54m2 para leito da via pública e 165,60m2 para a 
área de passeio, desaparecendo toda a área do lote em questão. 

 

Art.3º. As despesas decorrentes das obras de urbanização da área definida o “caput” 

do artigo anterior são de responsabilidade do empreendedor, não cabendo nenhum ônus ao 
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Município ou qualquer compensação em relação à área institucional definida na ocasião da 

aprovação do loteamento Parque Sagrada Família. 

 

Art.4º.  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 do lote nº07, da quadra “H” devendo ser cancelada a inscrição municipal nº 
00.00.0031852.000, com efeitos tributários para o exercício fiscal de 2019. 

 

Art.5º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 20 de março de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador Municipal 

 
 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 
Secretário Municipal de Planejamento  


