
 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
DECRETO Nº 461, DE 22 DE JULHO DE 2019. 

 
CRIA O PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA PARAOPEBA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme 
artigos 12, 90, inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do 
Município; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 225 da Lei Orgânica do Município de 
Conselheiro Lafaiete que aduz sobre a responsabilidade do Município em disponibilizar 
reserva de espaço verde, inclusive em formas de parques;  
CONSIDERANDO as diretrizes e políticas cultural, de lazer e recreação previstas no 
Plano Diretor Municipal – Lei Complementar nº 26/2010; 
CONSIDERANDO que a CF/88 estabeleceu em seu art. 23, incisos III e VII, como 
sendo de competência comum do Município a proteção aos documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos, bem como a preservação das florestas, fauna e flora; 
CONSIDERANDO os dispositivos do Temo de Ajustamento de Conduta realizado 
entre o Município de Conselheiro Lafaiete e o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, nos autos do Inquérito Civil Público nº MPMG 0183.06.000096-9; 
CONSIDERANDO a necessidade de proteção especial da área onde está localizada a 
Fazenda Paraopeba; 
CONSIDERANDO o objetivo de preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, incluindo a sede da Fazenda Paraopeba, imóvel de 
relevante valor histórico e seu entorno; 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 9.985/2000 dispôs que as unidades de 
conservação podem ser criadas por ato do executivo, e aqui a instituição por meio do 
instrumento legal de Decreto; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.651/2012, notadamente no que 
tange a proteção de características de natureza cultural e proteção da vegetação;  
CONSIDERANDO que os requisitos legais foram observados; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica criado o Parque Natural Municipal Fazenda Paraopeba, com objetivo de 
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
incluindo a sede da Fazenda Paraopeba, imóvel de relevante valor histórico e seu 
entorno, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 
natureza e de turismo histórico e ecológico.  
 
Art. 2º - O Parque Natural Municipal Fazenda Paraopeba, possui área delimitada com 
base em levantamento topográfico, conforme a seguinte descrição “Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice P15, de coordenadas N 7.721.820,22m e E 614.391,59m;  por 
Divisa; deste, segue confrontando com Propriedade Paulo de Melo, com o azimute de 
142°15'12" e distância de 91,79 m, até o vértice P16, de coordenadas N 7.721.747,64m 
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e E 614.447,78m;  por Divisa; deste, segue confrontando com Propriedade Marinho 
Gonzaga,  com o azimute de 108°48'43" e distância de 45,02 m, até o vértice P17, de 
coordenadas N 7.721.733,12m e E 614.490,39m;  com o azimute de 90°00'00" e 
distância de 54,32 m, até o vértice P18, de coordenadas N 7.721.733,12m e E 
614.544,70m;  com o azimute de 108°09'34" e distância de 61,60 m, até o vértice P19, 
de coordenadas N 7.721.713,92m e E 614.603,23m;  com o azimute de 170°32'15" e 
distância de 65,51 m, até o vértice P20, de coordenadas N 7.721.649,31m e E 
614.614,00m;  por Divisa; deste, segue confrontando com Propriedade Joel Matias,  
com o azimute de 249°14'45" e distância de 47,57 m, até o vértice P21, de coordenadas 
N 7.721.632,45m e E 614.569,52m;  com o azimute de 267°21'09" e distância de 81,09 
m, até o vértice P22, de coordenadas N 7.721.628,70m e E 614.488,51m;  com o 
azimute de 259°27'39" e distância de 61,44 m, até o vértice P23, de coordenadas N 
7.721.617,47m e E 614.428,11m;  com o azimute de 234°23'08" e distância de 81,21 m, 
até o vértice P24, de coordenadas N 7.721.570,17m e E 614.362,09m;  com o azimute 
de 206°43'51" e distância de 144,70 m, até o vértice P25, de coordenadas N 
7.721.440,93m e E 614.297,00m;  com o azimute de 229°29'00" e distância de 154,60 
m, até o vértice P26, de coordenadas N 7.721.340,50m e E 614.179,47m;  com o 
azimute de 239°58'08" e distância de 81,40 m, até o vértice P27, de coordenadas N 
7.721.299,76m e E 614.109,00m;  por Divisa; deste, segue confrontando com 
Propriedade Moises Matias,  com o azimute de 190°32'59" e distância de 58,82 m, até o 
vértice P28, de coordenadas N 7.721.241,93m e E 614.098,23m;  com o azimute de 
175°10'20" e distância de 69,55 m, até o vértice P29, de coordenadas N 7.721.172,63m 
e E 614.104,08m;  com o azimute de 312°31'48" e distância de 84,51 m, até o vértice 
P30, de coordenadas N 7.721.229,75m e E 614.041,80m;  com o azimute de 329°53'56" 
e distância de 37,35 m, até o vértice P31, de coordenadas N 7.721.262,06m e E 
614.023,07m;  com o azimute de 314°32'30" e distância de 41,39 m, até o vértice P32, 
de coordenadas N 7.721.291,10m e E 613.993,57m;  com o azimute de 276°50'34" e 
distância de 23,58 m, até o vértice P33, de coordenadas N 7.721.293,90m e E 
613.970,16m;  com o azimute de 257°14'33" e distância de 25,45 m, até o vértice P34, 
de coordenadas N 7.721.288,29m e E 613.945,34m;  com o azimute de 248°57'45" e 
distância de 91,31 m, até o vértice P35, de coordenadas N 7.721.255,51m e E 
613.860,12m;  com o azimute de 238°29'45" e distância de 34,05 m, até o vértice P36, 
de coordenadas N 7.721.237,71m e E 613.831,09m;  com o azimute de 266°59'14" e 
distância de 35,64 m, até o vértice P37, de coordenadas N 7.721.235,84m e E 
613.795,50m;  com o azimute de 319°44'35" e distância de 76,08 m, até o vértice P38, 
de coordenadas N 7.721.293,90m e E 613.746,34m;  por Divisa; deste, segue 
confrontando com Propriedade Cesar Dias,  com o azimute de 263°09'26" e distância de 
47,16 m, até o vértice P01, de coordenadas N 7.721.288,29m e E 613.699,51m;  com o 
azimute de 11°57'43" e distância de 56,48 m, até o vértice P02, de coordenadas N 
7.721.343,54m e E 613.711,22m;  com o azimute de 40°47'41" e distância de 90,30 m, 
até o vértice P03, de coordenadas N 7.721.411,90m e E 613.770,22m;  com o azimute 
de 45°56'59" e distância de 119,88 m, até o vértice P04, de coordenadas N 
7.721.495,25m e E 613.856,38m;  com o azimute de 76°32'05" e distância de 34,19 m, 
até o vértice P05, de coordenadas N 7.721.503,21m e E 613.889,62m;  com o azimute 
de 92°54'39" e distância de 27,66 m, até o vértice P06, de coordenadas N 
7.721.501,81m e E 613.917,25m;  com o azimute de 113°34'46" e distância de 92,47 m, 
até o vértice P08, de coordenadas N 7.721.464,82m e E 614.002,00m;  por Divisa; 
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deste, segue confrontando com Propriedade Paulo de Melo,  com o azimute de 
114°26'38" e distância de 39,61 m, até o vértice P09, de coordenadas N 7.721.448,43m 
e E 614.038,06m;  com o azimute de 88°23'39" e distância de 50,12 m, até o vértice 
P10, de coordenadas N 7.721.449,83m e E 614.088,16m;  com o azimute de 69°57'17" e 
distância de 36,88 m, até o vértice P11, de coordenadas N 7.721.462,47m e E 
614.122,81m;  com o azimute de 50°11'40" e distância de 43,89 m, até o vértice P12, de 
coordenadas N 7.721.490,57m e E 614.156,52m;  com o azimute de 36°41'40" e 
distância de 91,68 m, até o vértice P13, de coordenadas N 7.721.564,08m e E 
614.211,31m;  com o azimute de 35°04'51" e distância de 197,98 m, até o vértice P14, 
de coordenadas N 7.721.726,10m e E 614.325,09m;   35°14'24" e 115,24 m até o vértice 
P15, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas 
no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central 45°00' WGr, tendo como 
S.G.R.(Sistema Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.” 
 
Art. 3º - Caberá à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Planejamento de 
Conselheiro Lafaiete, administrar o Parque Natural Municipal Fazenda Paraopeba.   
 
Art. 4º - O Município poderá realizar a administração do Parque Natural Municipal  
Fazenda Paraopeba, de forma conjunta com outros entes federados, entidades pública ou 
privadas, bem como conceder à particulares, a gestão da unidade de conservação.   
 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta 
data, sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 
Administração e na forma da Lei. 
 
Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 22 dias do mês de julho de 
2019. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 
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