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     Decreto nº264, de 22 de junho de 2018. 

 
APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS QUE ESPECÍFICA MEDIANTE 

CONDICIONANTES 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 928/2017, datado 
de 02/02/2017, onde NEIVA FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, CNPJ Nº 20.719.848/0001-82, representada pelo seu procurador José Geraldo dos 
Santos, solicita o desmembramento das áreas remanescentes nº02, 03 e 04 de sua titularidade 
medindo respectivamente 13.562,86m2, 7.492,46m2 e 12.400,25m2, objeto das matrículas nº 
19.760, 19.761 e 19.762 imóveis situados nesta cidade, no Bairro Santa Fé, conforme registro 
no livro nº 2BT, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de 
Conselheiro Lafaiete/MG; 

 
CONSIDERANDO que as áreas objetos das matrículas possuem proposta para 

desmembramento da seguinte forma; A área remanescente nº02, medindo 13.562,86m2, será 
desmembrada em 37 (trinta e sete) lotes, identificada a área como quadra nº09; a área 
remanescente nº03, medindo 7.492,46m2, desmembrada em 21 (vinte e um) lotes, 
identificada a área como quadra nº08; a área remanescente nº04, medindo 12.400,25m2, será 
desmembrada em 37 (trinta e sete) lotes, identificada a área como quadra nº07, totalizando 95 
(noventa e cinco) lotes, tudo nos termos dos memoriais descritivos e levantamento 
topográfico do procedimento administrativo; 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº020/2017 informa que o trecho da Estrada União Indústria que dá 
testada para os lotes depende de urbanização; 

 
CONSIDERANDO que o art.54 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro 

de 2011 dispõe que se aplica ao processo de aprovação de desmembramento e de desdobro, 
no que couber, o disposto na Lei quanto à aprovação do projeto de arruamento e loteamento; 

 
CONSIDERANDO que o desmembramento das áreas em vias abertas e não 

urbanizadas é possível mediante a prestação de garantia da entrega das obras de infraestrutura 
necessárias e pendentes em relação á complementação da extensão do trecho não urbanizado 
da Avenida União Indústria, observando a forma do art.18, inciso V da Lei Federal nº 
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6.766/79, bem como do disposto no art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 
2011; 

CONSIDERANDO que o relatório da comissão de avaliação de imóveis, 
nomeada pela portaria nº141/2017 definiu os lotes oferecidos em caução para assegurar a 
complementação das obras de infraestrutura no trecho de via, sendo que foram indicados os 
lotes de números 01 a 05 e 32 a 37 da Quadra nº07, os lotes números 18 a 21 da Quadra nº08 
e os lotes números 01 e 29 a 37 da Quadra nº09; 

 
CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente que manifestou pela aprovação, nos termos da comunicação 
interna nº20/2017; 

 
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 06/02/2018, nos autos do PA nº 928/2017, sendo possível o atendimento. 

 
DECRETA: 

 
Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de desmembramento das 

áreas remanescentes nº02, 03 e 04 medindo respectivamente 13.562,86m2, 7.492,46m2 e 
12.400,25m2, objeto das matrículas nº 19.760, 19.761 e 19.762 imóveis situados nesta cidade, 
no Bairro Santa Fé, nesta cidade, conforme registro no livro nº 2BT, do Cartório de Registro 
de Imóveis do 2º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, de propriedade de NEIVA 
FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ Nº 
20.719.848/0001-82, representada pelo seu procurador José Geraldo dos Santos. 

 
Parágrafo Único. Após o desmembramento das três áreas remanescentes,  

estas passam a ser identificadas da seguinte forma; A área remanescente nº02, medindo 
13.562,86m2, será desmembrada em 37 (trinta e sete) lotes, identificada a área como quadra 
nº09; a área remanescente nº03, medindo 7.492,46m2, desmembrada em 21 (vinte e um) 
lotes, identificada a área como quadra nº08; a área remanescente nº04, medindo 12.400,25m2, 
será desmembrada em 37 (trinta e sete) lotes, identificada a área como quadra nº07, 
totalizando 95 (noventa e cinco) lotes, nos termos dos memoriais descritivos e levantamento 
topográfico do procedimento administrativo nº928/2017, aprovados pela SEPLAN na data de 
06/02/2018, os quais passam a fazer parte integrante do presente decreto. 

 
Art. 2º. A contar da publicação da aprovação do presente desmembramento, o 
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empreendedor deverá observar os seguintes prazos para a conclusão das obras da 
complementação da infraestrutura no trecho de via, objeto do parcelamento do solo mediante 
o cronograma de execução: 

 
I - implantação do sistema de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, no prazo de até 12 (doze) meses; 
 
II- Implantação do sistema de captação de águas pluviais, no prazo de até 

12 (doze) meses; 
 
III- implantação de pavimentação asfáltica e instalação de meio fio, no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 
 
IV- implantação do sistema de iluminação pública, no prazo de até 24 (vinte 

e quatro) meses. 
 
Art.3º. Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

complementação da urbanização do trecho de via da Estrada União Indústria a que se refere o  
parcelamento do solo de que trata este decreto, em conformidade com o relatório da comissão 
de avaliação do Município emitido no dia 29/12/2017. 

 
Parágrafo Único. Os custos e as despesas decorrentes da implantação da 

urbanização do trecho de via da Estrada União Indústria 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. 

 
Art.4º. Como garantia pela conclusão das obras de infraestrutura nos prazos 

fixados no artigo anterior, ficam caucionados os lotes de números 01 a 05 e 32 a 37 da Quadra 
nº07, os lotes números 18 a 21 da Quadra nº08 e os lotes números 01 e 29 a 37 da Quadra 
nº09 em favor do Município, nos termos do inciso III e §1º do art.10 da Lei Complementar 
nº33, de 27 de outubro de 2011, observando o percentual mínimo de 30% (trinta por cento). 

 
Parágrafo Único.  A presente caução deverá ser objeto de escritura pública 

registrada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação deste decreto perante o 
cartório de registro de imóveis do 1º ofício, junto à matrícula do imóvel constando a 
individualização dos lotes mencionados no “caput” e só será liberada mediante decreto do 
executivo após a conclusão de todas as obras de infraestrutura atestada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento - SEPLAN. 
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Art.5º. O alvará de venda dos lotes do presente parcelamento do solo só será 

expedido após satisfação em termos formais da legislação aplicável com consequente 
expediente liberatório da Secretaria Municipal de Planejamento, após a conclusão integral de 
toda a urbanização do trecho da Estrada União Indústria na testada dos lotes e da liberação da 
caução mediante decreto. 

 
Parágrafo Único. Eventual alvará de vendas para o Loteamento Santa Fé – 

Extensão, objeto do Decreto Municipal nº201, de 20 de fevereiro de 2018, referente ao 
procedimento administrativo nº 7.407/2016, por si só não autoriza a transferência dos lotes 
referente ao presente parcelamento que fica condicionado ás disposições específicas deste 
Decreto, vinculados à conclusão das obras e a liberação da caução definida no art.3º deste ato 
administrativo. 

 
Art.6º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Conselheiro Lafaiete, 22 de junho de 2018. 
 
 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador  

 
 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 
Secretário Municipal de Planejamento                 
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