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     Decreto nº442, de 29 de maio de 2019. 

 

 

APROVA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO DE LOTES 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, bem como Lei Complementar nº106, de 26 de 

setembro de 2018; 

 

 CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 41/2019, datado 

de 02/01/2019, onde a Empresa JG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

CNPJ: 07.531.277/0001-90, representada pelo Sr. José Geraldo dos Santos, CPF nº 

593.399.346-87, solicita a liberação de caução dos lotes nº 01 a 12 da quadra nº14 e os lotes 

de nº18, 19 e 22 da Quadra nº08, os lotes de nº23 a 27, da quadra nº08, os lotes de nº01 a 17 

da quadra nº08, os lotes de nº01 a 14 da quadra nº07 e os lotes nº04 a 09, 14 a 19 da quadra 

nº06 e, os lotes de nº 01 a 19, da quadra nº 03, totalizando 82 (oitenta e dois) lotes, do 

Loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, aprovado pelo Decreto Municipal 

nº264, de 20 de março de 2015, registrado com a R-9- 23.899, Livro nº2CJ, no Imobiliário do 

1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a caução foi instituída por imposição do inciso III §1º 

do art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011 como garantia pela conclusão 

das obras de infraestrutura do empreendimento; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento na data de 23 

de maio de 2019 expediu comunicação interna nº0147/2019 onde manifesta relatório 

favorável para liberação da caução e para emissão de alvará de vendas para todos os lotes do 

empreendimento, reconhecendo que houve conclusão das obras de infraestrutura do 

Loteamento; 

 

CONSIDERANDO que há necessidade urgente e interesse público da 

Administração Municipal em relação aos lotes institucionais do empreendimento Parque 

Sagrada Família para a imediata transferência imobiliária à titularidade do Poder Público no 

que tange as unidades de lotes pertencentes à municipalidade, composta pelos lotes de 

nº01(um) a 41 (quarenta e um), da Quadra nº09 e lote de número 20 e 21, da quadra nº08, 

totalizando 43 (quarenta e três) lotes. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Ficam liberados da caução, os 82 (oitenta e dois) lotes, descritos como 

os lotes nº 01 a 12 da quadra nº14 e os lotes de nº18, 19 e 22 da Quadra nº08, os lotes de nº23 
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a 27, da quadra nº08, os lotes de nº01 a 17 da quadra nº08, os lotes de nº01 a 14 da quadra 

nº07 e os lotes nº04 a 09, 14 a 19 da quadra nº06 e, os lotes de nº 01 a 19, da quadra nº 03, de 

propriedade da Empresa JG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 

07.531.277/0001-90,  em relação ao Loteamento denominado  “Parque Sagrada Família”, 

aprovado pelo Decreto Municipal nº264, de 20 de março de 2015, registrado com a R-9- 

23.899, Livro nº2CJ, no Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 

 §1º. Fica autorizada a emissão do alvará de vendas das unidades do 

Loteamento com a liberação de que trata o “caput”, devendo ser registrada/averbada perante o 

cartório de imóveis competente para os fins de emissão do documento pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, em observância a Lei Complementar nº106, de 26 de setembro de 

2018; 

 

§2º. O empreendedor deverá providenciar no prazo máximo de até 90 

(noventa) dias a contar da publicação deste decreto, a efetiva lavratura de escritura pública 

dos lotes institucionais objetivando possibilitar a transferência imobiliária para a titularidade 

do Município de Conselheiro Lafaiete dos lotes de nº01(um) a 41 (quarenta e um), da Quadra 

nº09 e lote de número 20 e 21, da quadra nº08, totalizando 43 (quarenta e três) lotes, sob pena 

de sanção prevista no art.41-A, que deu nova redação ao art.9º da Lei Complementar nº33, de 

27 de outubro de 2011. 

 

§3º. A comunicação interna nº0147/2019, datada de 23/05/2019, expedida pela 

Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN passa a fazer parte integrante do presente 

decreto. 

 

 

Art.2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 29 de maio de 2019. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 
Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento     


