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     Decreto nº364, de 14 de dezembro de 2018. 

 

 

RETIFICA E RATIFICA O DECRETO MUNICIPAL Nº264, DE 22 DE JUNHO DE 2018 

PARA MODIFICAR NÚMERO DA QUADRA Nº07, PASSANDO A SER 

IDENTIFICADA COMO QUADRA Nº10 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 6.777/2018, datado 

de 01/08/2018, onde NEIVA FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 

LTDA, CNPJ Nº 20.719.848/0001-82, representada pelo seu procurador José Geraldo dos 

Santos solicitou alteração de planta topográfica e memorial descritivo referente à aprovação 

do parcelamento do solo urbano objeto do Decreto Municipal nº264, de 22 de junho de 2018, 

em razão da necessidade de constar quadra nº10, onde constou quadra nº07;  

 

CONSIDERANDO que as novas plantas e memoriais descritivos foram 

aprovadas pela Secretaria Municipal de Planejamento na data de 04/10/2018, conforme 

comunicação interna nº218 e que alteração se mostra possível e necessária para adequação 

cartorial; 

 

CONSIDERANDO que nos autos do procedimento administrativo nº 5.513, 

de 27 de junho de 2018 o Requerente apresentou pedido administrativo para alterar a redação 

do mesmo decreto ora em comento, possibilitando a prorrogação de prazo no que se refere à 

conclusão das obras de infraestrutura, em período de 12 (doze) meses; 

 

CONSIDERANDO que a comunicação interna nº114/2018 do serviço de 

topografia oficial datada de 23/08/2018 atesta que as vias públicas Francisco dos Santos de 

Abreu e Maria Camilo Neiva estão completamente urbanizadas, restando apenas um trecho da 

Avenida União Indústria; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi regularmente 

instruído, recolhidas taxas e demais incidências da espécie, memoriais e levantamentos 

topográficos aprovados pela Secretaria Municipal competente na data de 04/10/2018, nos 

autos do PA nº 6.777/2018 e sendo possível o atendimento. 
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DECRETA: 

 

Art.1º. Fica ratificado e retificado o Decreto Municipal nº264, de 22 de junho 

de 2018 com a consequente aprovação da modificação das plantas topográficas e memoriais 

descritivos decorrentes do procedimento administrativo nº 6.777/2018, renumerando a Quadra 

nº07, passando a constar Quadra nº10 em relação ao parcelamento de solo urbano, 

modalidade desmembramento de área. 

 

Art.2º. Havendo necessidade previamente justificada pelo Requerente, o prazo 

para conclusão das obras de infraestrutura decorrente do parcelamento do solo, objeto do 

presente, poderão ser prorrogados uma única vez em período de até 12 (dozes) meses, sendo o 

pedido deverá ser apresentado em até 03 (três) meses antes do fim do prazo fixado no art.2º 

do ato citado. 

 

Art.3º.  Ficam mantidos os demais dispositivos do Decreto Municipal nº264, 

de 22 de junho de 2018. 

  

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

 

Conselheiro Lafaiete,  14 de dezembro de 2018. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento                 


