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Decreto nº487, de 18 de setembro de 2019. 

 

APROVA DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO DE ÁREA 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 Lei Complementar nº33, de 27 de 

outubro de 2011 e Lei Municipal nº 2.718/89;  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 2.371/2019, 

datado  de 28/02/2019, onde CLEIFER EDUARDO ESTEVES, CPF nº 039.112.566-

47, requereu a aprovação de desmembramento de faixa de terreno medindo 150,00m2 e 

anexação ao lote nº10, da Quadra nº02, medindo 360,00m2, respectivamente objeto das 

matrículas imobiliárias nº 24.478, livro nº2CM e nº 12.472 (R-4-12.472), livro nº2AS, 

ambos os registros perante o cartório do 1º ofício de imóveis desta Comarca; 

 

CONSIDERANDO que a titularidade do imóvel objeto da matrícula nº 

24.478, referente à área de 150,00m2 da Empresa Soares Paiva Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, decorre de contrato particular de cessão de servidão de passagem, 

objeto de registro imobiliário R-4-24.478, perante o imobiliário do 1ºofício desta 

Comarca e que houve recolhimento de ITBI referente à anexação desta a área de 

360,00m2 pertencente ao Requerente; 

 

CONSIDERANDO que após elaboração de levantamento topográfico e 

memorial descritivo foi constatado que pela proposta de unificação apresentada, a área 

do requerente passa a medir 510,00m2, conforme projetos do procedimento 

administrativo; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente e o mesmo manifestou através de Comunicação 

Interna (CI nº 44/2019) em 21/03/2019 pela aprovação; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento atestou 

por meio da comunicação interna nº0180/2019 que os projetos apresentados estão de 

acordo com os memoriais descritivos, atendendo a Lei Complementar nº 33/2011, 

portanto aptos à aprovação técnica; 
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CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas 

e documentos necessários à instrução do procedimento administrativo, memoriais e 

levantamentos topográficos aprovados na data de 03/07/2019, pela Secretaria de 

Planejamento e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º. Fica aprovado o desmembramento de faixa de terreno medindo 

150,00m2 e sua anexação ao lote nº10, da Quadra nº02, medindo 360,00m2, 

respectivamente objeto de matrículas imobiliárias nº 24.478, livro nº2CM e nº 12.472 

(R-4-12.472), livro nº2AS, ambos os registros perante o cartório do 1º ofício de imóveis 

desta Comarca, de propriedade de CLEIFER EDUARDO ESTEVES, CPF nº 

039.112.566-47. 

 

Parágrafo Único. Após o desmembramento e a anexação disposta no 

“caput”, a área do requerente passa a medir 510,00m2, identificado conforme projetos 

do procedimento administrativo nº 2.371/2019, aprovados na data de 03/07/2019 pela 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

 

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

 

Conselheiro Lafaiete,  18 de setembro de 2019. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

 

Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Planejamento                
                


