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     Decreto nº332, de 29 de outubro de 2018. 

 

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA 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 3.532/2018, datado 

de 18/04/2018, onde a empresa CHB AVIAÇÃO LTDA - ME, CNPJ Nº 25.499.823/0001-

34, representada pelo seu sócio administrador Francisco Rezende de Paula, CPF nº 

268.903.306-25 E ROGÉRIO ROCHA MOREIRA JÚNIOR, CPF nº 052.182.796-50, 

solicitam o desmembramento da chácara nº40, da Quadra nº02, no Loteamento Lafaiete Coutry 

Club, cuja área mede 3.000,00m2, em Conselheiro Lafaiete/MG, conforme matrícula nº 22.316 

(R. 3- 22.316), livro nº2CC, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG; 

 

CONSIDERANDO que o desmembramento de área é regido pela Lei 

Complementar nº33/2011 e, no entanto, o Chacreamento possui como regramento a Lei 

Complementar nº81/2015, havendo enquadramento neste sentido do pedido à norma legal;  

 

CONSIDERANDO que os Requerentes apresentaram declaração de ciência e 

prestação de informações, comprometendo-se que após a aprovação do desmembramento da 

área providenciarão a implantação de fossas sépticas e poços artesianos nas glebas 

desmembradas para adequação necessária em virtude da impossibilidade da prestação do 

serviço pela concessionária COPASA/MG, sendo que o art.6º da LC nº81/2015 prevê esta 

situação; 

 

CONSIDERANDO que a área objeto da matrícula possui proposta para 

desmembramento em 02 (duas) glebas de terras, sendo Gleba Desmembrada com área de 

1.500,00m2 e Gleba Remanescente do Lote nº40, Quadra nº02, com área de 1.500,00m2, nos 

termos dos memoriais descritivos e levantamento topográfico do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº0207/2018 informa que os projetos estão aptos à aprovação técnica; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente submeteu o feito à análise do Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente – CODEMA que manifestou pela aprovação conforme Termo de Análise e 

Deliberação nº07/2018, datado de 29/05/2018; 
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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 24/09/2018, sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

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

Chácara nº40, da Quadra nº02, no Loteamento Lafaiete Coutry Club, em Conselheiro 

Lafaiete/MG,  cuja área mede 3.000,00m2,  conforme matrícula nº 22.316 (R. 3- 22.316), livro 

nº2CC, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete/MG, de propriedade  de CHB AVIAÇÃO LTDA - ME, CNPJ Nº 25.499.823/0001-

34, representada pelo seu sócio Francisco Rezende de Paula, CPF nº 268.903.306-25 e  

ROGÉRIO ROCHA MOREIRA JÚNIOR, CPF nº 052.182.796-50. 

 

Parágrafo Único. Após o desmembramento da área, esta passa a ser 

identificada da seguinte forma; 02 (duas) glebas de terras, sendo Gleba Desmembrada com área 

de 1.500,00m2 e Gleba Remanescente do Lote nº40, Quadra nº02, com área de 1.500,00m2, 

nos termos dos memoriais descritivos e levantamento topográfico do procedimento 

administrativo nº 3.532/2018, aprovados pela SEPLAN na data de 24/09/2018, os quais 

passam a fazer parte integrante do presente decreto. 

 

Art.2º. Os Requerentes deverão apresentar ao Município no prazo de 90 

(noventa) dias a documentação aprovada pela COPASA/MG em relação à implantação de 

fossas sépticas e poços artesianos nas glebas desmembradas, nos termos do art.6º da Lei 

Complementar nº81/2015,  sob pena de multa. 

 

Art.3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 29 de outubro de 2018. 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento                 


