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Gabinete do Prefeito 

 

 
     Decreto nº282, de 16 de julho de 2018. 

 
DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO PRECÁRIA DE USO DE ACESSO SOBRE 

TRAVESSA SANITÁRIA QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 21, §3º, 
90, VI, e 116, I da Lei Orgânica do Município e; 

 
 
CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 4.216/2018, datado de 

16/05/2018, onde a Empresa Tempore Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 
09.391.192/0001-89, solicita a aprovação de projeto de substituição de imóvel/edificação 
situado na Rua Ademar de Barros, esquina com Rua João Cunha; 

 
CONSIDERANDO que o projeto original do imóvel edificado foi aprovado em 

31/08/2011, conforme alvará de licença nº489 e que os projetos apresentados incluem na área 
do imóvel entres os lotes uma travessa sanitária que não faz parte da propriedade do 
requerente, cuja proposta do mesmo vislumbra sua utilização como acesso de veículos; 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº0146/2018, datada de 03/07/2018 informou a situação esclarecendo 
que de fato a área da travessa sanitária não faz parte do imóvel do requerente, o que se 
verifica pela escritura pública lavrada no cartório de notas do 3º ofício apresentada nos autos 
do procedimento administrativo;  

 
CONSIDERANDO que o Requerente apresentou pedido administrativo 

complementar na data de 13/07/2018 reconhecendo a existência da travessa sanitária como 
servidão, bem como a pretensão de usar sobre a mesma o acesso para veículos mediante a 
instalação de um portão propiciará maior segurança ao referido imóvel; 

 
CONSIDERANDO que os bens públicos, qualquer que seja a sua natureza, são 

passíveis de uso especial por particulares desde que a utilização consentida pela 
Administração não os leve à inutilização ou destruição; 

 
CONSIDERANDO que o Requerente se compromete a permitir ao Município o 
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livre acesso à travessa sanitária sempre que necessário, no interesse da Administração e que o 
referido acesso possui limites de confrontação pelos seus lados com lotes do Requerente e a 
via pública; 

 
 CONSIDERANDO  que a travessa sanitária não se configura como via pública de 

característica de uso comum do povo, não havendo prejuízos à coletividade;  
 
CONSIDERANDO que a edificação no imóvel em questão está consolidada, que o 

projeto visa a sua regularização urbanística perante o Município e que tal fato proporcionará 
também adequada tributação e os devidos recolhimentos; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica outorgada a Tempore Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ Nº 

09.391.192/0001-89 a PERMISSÃO PRECÁRIA DE USO do acesso sobre a travessa 
sanitária confrontante com os lotes que compõem o imóvel objeto do pedido administrativo nº 
4.216/2018, bem como autorizada a utilização de um portão na confrontação do imóvel entre 
a edificação e a testada com a via pública. 

 
Parágrafo único. A presente permissão é feita em caráter gratuito e precário, vedada 

outra destinação para o seu uso que não a especificada. 
 
Art. 2º.  A permissionária, à sua exclusiva expensa, é a responsável pela manutenção 

e conservação integral do bem ora permitido, bem como por eventuais danos que nele ou em 
terceira pessoa venham a ocorrer face à sua utilização, além da proibição da transferência, a 
qualquer título e a quem quer que seja dos direitos decorrentes desta permissão, bem como 
sobre a vedação da modificação do uso a que se destina a permissão, sem expressa 
concordância municipal; 

 
Art. 3º. A fim de atender o constante neste decreto, a Secretaria Municipal de 

Planejamento poderá concluir a análise do projeto de substituição do imóvel, reconhecendo a 
presente permissão de uso do acesso a travessa sanitária, que limitará os termos desta outorga, 
obrigando-se a permissionária ao seu estrito e fiel cumprimento, sob pena de sua imediata 
revogação. 
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Parágrafo Único. A permissão precária ora outorgada não sana nem regulariza 

questões de ordem técnica e de segurança dos projetos arquitetônicos e estruturais da obra, 
que ficam sujeitas as exigências legais a cargo da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. 

 
Art.4º. A presente permissão fica sujeita a plena rescindibilidade por ato 

administrativo da permitente sem que esta fique com isto obrigada a pagar à permissionária, 
indenização de qualquer espécie e a qualquer título, ainda que se refira a benfeitorias, pois, 
estas serão revertidas automaticamente ao patrimônio público. 

 
Parágrafo Único. O presente decreto deverá ser averbado nas matrículas nº 18.233, 

18.234 e 18.235 para averbação da permissão precária de uso e após a Secretaria Municipal de 
Planejamento e de Obras e Serviços Urbanos para regularização final do empreendimento. 

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

 
Conselheiro Lafaiete, 16 de julho de 2018. 

 
 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 
Procurador  

 
 

Marcelo Magno Sanna Moreira Neves 
Secretário Municipal de Planejamento     
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