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 Decreto nº484, de  09 de  setembro de 2019. 

 

 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INTERVENÇÃO EM APP 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM RELAÇÃO À ÁREA DE INTERLIGAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA ENTRE OS BAIRROS JARDINS DOS CRISTAIS E OURO VERDE E 

APROVA PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE VIA ENTRE OS 

BAIRROS CITADOS 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 10.570/2018, datado de 

19/12/2018, onde a empresa JG Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº 

07.531.277/0001-90, representada pelo seu sócio-gerente José Geraldo dos Santos solicita a 

aprovação da planta de regularização da interligação do Loteamento Jardim dos Cristais ao 

Bairro Ouro Verde, utilizando parte da área da Requerente; 

 

CONSIDERANDO que a área remanescente nº05 medindo 8.624,00m2 está 

composta de 4.196,00m2de via pública já aprovada e executada, denominada de Rua Dr. 

Manoel de Assis Martins conforme Lei Municipal nº 5.731, de 02 de junho de 2015 e, 

4.428,00m2 de área remanescente que a requerente pretende executar pista paralela da via; 

 

CONSIDERANDO que o Loteamento Jardim dos Cristais foi devidamente 

aprovado pelo Município, conforme Decreto nº370, de 18 de abril de 2012 e que a empresa 

requerente postulou declaração de utilidade em relação ás obras de intervenção em área de 

preservação permanente para a pista paralela a Rua Doutor Manoel de Assis Martins, no 

Loteamento Jardim dos Cristais, em razão de implantação de redes de abastecimento de água 

potável, captação e condução de esgotamento sanitário e aguas pluviais, bem como 

pavimentação e iluminação pública;  

 

CONSIDERANDO que a planta de regularização de via foi aprovada e executada 

parcialmente em relação à área remanescente 05, na data 07/08/2015 conforme decreto 

municipal nº15, de 21 de fevereiro de 2017, nos autos do PA nº806/2015. 

 

CONSIDERANDO que o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano constitui encargo, por excelência, do Município, segundo dispõe o art. 30, VIII, 

da Constituição da República de 1988, com efeito, no exercício do controle urbanístico, é 
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dever da municipalidade garantir a regularidade no uso, no parcelamento e na ocupação do 

solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, b da Resolução CONAMA nº. 369, de 

28 de março de 2006, que classifica como de utilidade pública as obras essenciais de 

infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 

 

CONSIDERANDO o envolvimento do Poder Executivo do Município de 

Conselheiro Lafaiete em promover uma política voltada para o atendimento das necessidades 

dos munícipes, levando a todos, a cada dia, melhor qualidade de vida, através de melhorias 

nas vias de tráfego; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar a interligação dos bairros Ouro 

Verde e Jardim dos Cristais junto à matrícula imobiliária, cujo ato foi devidamente autorizado 

consoante à licença municipal datada de 22/06/2012, bem como deliberação do CODEMA, 

datada de 13/08/2012; 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovada a regularização do projeto da interligação do Loteamento 

Jardim dos Cristais ao Bairro Ouro Verde, referente à área remanescente nº05, medindo 

8.624,00m2, registrada no imobiliário oriunda da matrícula 25.524, livro 2CQ, 1º ofício de 

imóveis desta comarca. 

 

Parágrafo Único. Ficam declaradas de utilidade pública as obras de intervenção 

necessárias a conclusão do projeto que estejam em área verde de preservação permanente, 

mediante deliberação do CODEMA, observadas as condicionantes ambientais. 

 

Art.2º. Fica incorporada ao domínio público a área de 4.196,00m2 de via pública 

aprovada, executada e denominada de Rua Dr. Manoel de Assis Martins conforme Lei 

Municipal nº 5.731, de 02 de junho de 2015; 

 

§1º. A área de 4.428,00m2 que a requerente pretende executar como pista paralela 

da via conforme anuência e reconhecimento voluntário por parte do Requerente,  

passará a integrar o domínio público após sua execução, nos termos do projeto aprovado 

pela Secretaria Municipal de Planejamento na data de 02/08/2019 nos autos do PA nº 

10.570/2018. 
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§2º. As despesas decorrentes das obras de urbanização da área definida no “caput” 

são de responsabilidade do empreendedor, não cabendo nenhum ônus ao Município ou 

qualquer compensação em relação à área institucional definida na ocasião da aprovação do 

loteamento. 

 

Art.3º.  A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas necessárias 

para as anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU, quanto á inscrição da 

área remanescente nº05, objeto da matrícula imobiliária nº 25.524, perante o 1º oficio de 

imóveis da comarca, que poderá ter o cadastro da inscrição municipal cancelado após a 

conclusão do recebimento integral das obras de urbanização na área objeto da aprovação do 

projeto de interligação, bem como após regular Termo de Conclusão Integral de Obras 

expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

Parágrafo Único. O presente decreto deverá ser averbado/registrado perante a 

matrícula imobiliária nº 25.524, livro 2CQ, 1º ofício de imóveis desta comarca para que surta 

seus efeitos legais. 

 

Art.4º. É de total responsabilidade da Requerente a aprovação dos projetos de 

intervenção em APP junto aos órgãos ambientais competentes e emissão de autorização de 

intervenção. 

 

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

disposições em contrário. 

 

Conselheiro Lafaiete, 09 de setembro de 2019. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves  

Secretário Municipal de Planejamento   

 

 

 

 

 


