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Decreto nº528, de 10 de dezembro de 2019. 

 

CONCEDE NOVO PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO 

LOTEAMENTO “BOULEVARD LAFAIETE CENTER,  AMPLIA CAUÇÃO 

DE LOTES EM GARANTIA, OBJETO DO ART.5º DO DECRETO 

MUNICIPAL Nº344, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015, APROVA 

LOTEAMENTO “PARC VERSAILLES”, MEDIANTE CONDICIONANTES 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, 

artigo 90, inciso VI, e 116, inciso I da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar 

nº33/2011, 

 

 

CONSIDERANDO o requerimento administrativo protocolizado sob o nº 

8.194/2018, apenso ao processo nº 6.674/2018, datado de 30/07/2018, manejados por 

JUAREZ FRANCO E OUTROS e também representados pelo procurador Wilson Luiz 

de Aguiar, CPF nº 415.087.696-72, solicitando renovação de alvará para construção do 

Loteamento Boulevard Lafaiete Center, instruído com cópia do decreto municipal nº344, 

de 02 de outubro de 2015, que posteriormente foi alterado pelo Decreto Municipal nº396, 

de 04 de fevereiro de 2016; 

 

CONSIDERANDO que o art.4º do Decreto nº344, de 02 de outubro de 2015 

fixou um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão das obras de infraestrutura 

do empreendimento após sua publicação e que, entretanto, o Requerente apresentou o 

registro do loteamento referente à matrícula nº 27.551 perante o 1º oficio de imóveis 

ocorrido em 20/03/2017, conforme AV-3-27.551, em decorrência de necessária alteração 

da forma do parcelamento e da área institucional, realizada na forma do decreto municipal 

nº396, de 04 de fevereiro de 2016; 

 

CONSIDERANDO que em razão das alterações do parcelamento do Loteamento 

Boulevard Lafaiete Center, o prazo para execução das obras restou prejudicado e que 

neste sentido, houve tempestiva apresentação de requerimento para obtenção de alvará de 

execução das obras do Loteamento Boulevard formulado no PA nº 8.194/2018, na data de 

17/09/2018 é em observância a previsão contida no §3º do art.12 da LC nº33/2011; 
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CONSIDERANDO a necessidade de prestação de garantia da entrega das 

obras de infraestrutura, na forma do art.18, inciso V da Lei Federal nº6766/79, bem como 

do disposto no art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011; 

 

CONSIDERANDO que há pretensão do Requerente em aprovar outro 

parcelamento de solo urban na modalidade de loteamento, denominado “Parc Versailles” 

e que este depende do acesso pelo Loteamento “Boulevard Lafaiete Center” dada a 

previsão contida no §1º do art.2º da LC nº33/2011 e na Lei Federal nº6766/79, que prevê 

plano de circulação de veículos nas vias propostas, incluindo, no mínimo, uma via de 

entrada e outra de saída no loteamento; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº218/2018, datada de 04/10/2018 informou que o referido acesso é  

avenida que interliga os dois loteamentos, ou seja, a Rua 06, a Avenida 01 do Bairro 

Boulevard e a Rua Santa Efigênia e que este deveria estar com a infraestrutura e 

urbanização completas, executadas como condição para acesso e aprovação do 

Loteamento Parc Versailles, que é confrontante ao Loteamento Boulevard; 

 

CONSIDERANDO que no Loteamento Boulevard estava previsto em sua 

aprovação que a referida Avenida de acesso teria 36 (trinta e seis) metros de largura, 

separadas por canteiro central e que, no entanto, foi verificado neste momento que não é 

possível executá-la desta forma, eis que o imóvel confronta com áreas de preservação 

permanente pelas laterais e uma área “non aedificandi”, apresentando novo projeto; 

 

CONSIDERANDO que o Requerente propôs ampliar a caução de lotes, sem, 

citando inclusive planilha de quantitativos de valores pecuniários necessários para a 

execução do acesso ao loteamento Parc Versailes pelo Loteamento Boulevard, além de 

pedido de prazo de 12 (doze) meses para conclusão da infraestrutura das referidas vias do 

novo projeto; 

 

CONSIDERANDO que uma planilha de custos para execução da Avenida de 

acesso foi apresentada pelo Requerente, tendo sido estimada a obra que interliga os 

loteamentos em R$ 963.243,60 (novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quarenta e 

três reais e sessenta centavos),  valor proposto inicialmente para conversão em lotes, de 
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acordo com o art.10, inciso I da Lei Complementar nº33/2011, para ampliação da 

prestação de garantia por parte do loteador; 

 

CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, por 

meio da comunicação interna nº146/2019, datada de 16/04/2019 apurou valor divergente 

daquele apresentado pelo Requerente encontrando a estimativa de gastos de R$ 

2.666.073,87 (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, setenta e três reais e 

oitenta e sete centavos) e que neste sentido para que exista correspondência de valores 

entre o dinheiro a ser gastos na obra de fato executada e a sua garantia de execução, a  

exigência por uma maior caução lotes, torna-se imperiosa; 

 

CONSIDERANDO que a comissão de avaliação do Município instituída pela 

portaria nº141/2017 apresentou relatório para caução suplementar de lotes em relação ao 

Loteamento Parc Versailles para assegurar a obras de acesso da Avenida principal pelo 

Loteamento Boulevard, tendo por base a apuração de valores da Secretaria Municipal de 

Obras, na forma da comunicação interna nº146/2019, indicando os lotes de nº01 a 21, da 

Quadra nº05, totalizando a área 7.260,39m2, definindo o valor de R$374,44/m2; 

 

CONSIDERANDO que a caução suplementar deveria ocorrer dentro do 

Loteamento Boulevard e não em relação às unidades do Loteamento Parc Versailles, eis 

que a área de acesso está dentro da matrícula do 1º loteamento e não do segundo; 

 

CONSIDERANDO que a caução em relação às unidades do Loteamento 

“Boulevard” se deu na forma do Art.5º do Decreto Municipal nº344, de 02 de outubro de 

2015 em relação aos lotes de números 01 a 27 da quadra nº03, Lotes de números 01 a 24 

da Quadra nº04, Lotes de números 01 a 28 da quadra nº05, Lotes de números 01 a 05, da 

quadra nº09 e Lotes de números 01 a 31 da quadra nº21, do presente loteamento, 

totalizando 115 (cento e quinze) lotes, objeto de averbação cartorária AV-5-27551, 

perante o 1º ofício de imóveis da comarca e deve, portanto, ser ampliada de acordo com a 

previsão do procedimento administrativo e o interesse público para assegurar o acesso ao 

Loteamento Parc Versailles; 

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado pelos Requerentes para  

aprovação do Loteamento “Parc Versailles”, identificado no lugar denominado “Fazenda 

Maciel”, situado ao lado do Bairro Limas Dias II,  nesta cidade, com área total de 
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195.790,00m2, identificada como Gleba 3B registrada com a matrícula nº 31.085, Livro 

nº2DL, no Imobiliário do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a área de 195.790,00m2 possui proposta de 

parcelamento de solo, na modalidade de loteamento da seguinte forma: A área do sistema 

viário com 52.046,76m2 (26,58%), áreas verdes, com 3.930,75m2 (2,01%), área em 

praças com 725,10m2 (0,37%), área de preservação permanente – APP com 13.079,09m2 

(6,68%) e em área em lotes com 114.888,01m2 (58,68%), loteamento composto de 15 

(quinze) quadras descritas do número 01 a 15, no total de 225 (duzentos e vinte e cinco) 

lotes, nos termos do memorial descritivo e projeto de loteamento do procedimento 

administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a comissão de avaliação de imóveis que analisa 

aprovação de loteamentos, nomeada através da Portaria nº 141/2017, se manifestou 

favorável à aprovação do loteamento e que a aceitação é bilateral quanto à área 

institucional com 17.269,03m2 m2, equivalente a 15,03% da área convertida em lotes, ou 

seja, composta pelos lotes de nº01 a 07, da quadra nº01, lotes de números 01 a 25, da 

quadra nº02, lotes de números 01 a 04, da quadra nº11, lotes de número 08 a 15, da quadra 

nº11, totalizando 44 (quarenta e quatro) lotes, nos termos do relatório da comissão de 

avaliação de imóveis, datado de 20/05/2019; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prestação de garantia da entrega das 

obras de infraestrutura em relação ao Loteamento Parc Versailles, na forma do art.18, 

inciso V da Lei Federal nº 6.766/79, bem como do disposto no art.10 da Lei 

Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011 e neste sentido a comissão de avaliação 

também indicou para caução os lotes nº02 a 04 da Quadra nº04, lotes nº01 a 18 da quadra 

nº08, lotes nº01 a 23 da Quadra nº09, lotes nº01 a 12 da Quadra nº10, lotes nº01 a12 da 

Quadra nº12, totalizando 68 (sessenta e oito) lotes a caucionar, correspondente a 30,22% 

da área em lotes; 

 

CONSIDERANDO o requerimento administrativo nº 10.876/2019, datado de 

04 de novembro de 2019, onde os requerentes reiteram pedido de aprovação dos projetos, 

bem como expediente manejado pela empresa Bem Raiz, Participações e Investimentos 

Ltda, CNPJ nº 25.320.786/0001-55, representada pelo Sr.Wilson Luiz de Aguiar, 

assumindo compromisso de realizar a urbanização do acesso entre os Loteamentos Parc 

Versailles e Boulevard;  
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CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas e 

demais incidências da espécie, documentos e certidões necessárias, memoriais e 

levantamentos topográficos do Loteamento Parc Versailles aprovados em 12/06/2019 pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e sendo possível o atendimento, também quanto a 

concessão de novo prazo e ampliação de caução do Loteamento Boulevard Lafaiete 

Center; 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica concedido novo prazo para execução do projeto de loteamento 

denominado “Boulevard Lafaiete Center”, objeto de aprovação do Decreto Municipal 

nº344, de 02 de outubro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal nº396, de 04 de 

fevereiro de 2016, no lugar denominado “Fazenda Maciel”, situado ao lado do Bairro 

Limas Dias II, nesta cidade, com área total de 410.745,36m2, registrado com a matrícula 

nº 27.551, Livro nº2CX, no Imobiliário do 1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 

de propriedade de CID FRANCO JÚNIOR, CPF Nº 432.930.856-87 e outros.  

 

§1º. A avenida projetada que interliga os loteamentos Boulevard ao Parc 

Versailles, deve ser executada com a Largura de 25,00m, sendo 16,00 m de pista e 3,00m 

de passeio de cada lado e 3,00m de canteiro; prevista para Bairro Boulevard desde a Rua 

Santa Efigênia passando por este até o Bairro Parc Versailles deverão estar com toda a 

urbanização completa no prazo de 08 (oito) meses, contados da publicação deste 

Decreto. 

 

§2º. Ainda no prazo total de 24 (vinte e quatro) meses a contar da 

publicação da aprovação do presente loteamento para a conclusão das obras de 

infraestrutura do empreendimento, deverá ser observado também o seguinte cronograma 

de execução: 

 

 I – abertura das demais vias públicas no prazo de até 06 (seis) meses a 

contar da publicação da aprovação do presente loteamento: 

 

a)  Largura de 14,00m, sendo 8,00 m de pista e 3,00m de passeio de cada 

lado; 
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b) Largura de 20,00m, sendo 7,00 m de pista e 3,00m de passeio de cada 

lado, 1,00m de canteiro e 6,00m de estacionamento; 

 

II - implantação do sistema de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, no prazo de até 12 (doze) meses a contar da publicação da 

aprovação do presente loteamento; 

 

III- Implantação do sistema de captação de águas pluviais, no prazo de 

até 12 (doze) meses a contar da publicação da aprovação do presente loteamento; 

 

IV- implantação de pavimentação asfáltica e instalação de meio fio, no 

prazo de até 18 (dezoito) meses a contar da publicação da aprovação do presente 

loteamento; 

V- implantação do sistema de iluminação pública, no prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses a contar da publicação da aprovação do presente loteamento. 

 

Art.2º. Como garantia pela conclusão das obras de infraestrutura do 

Loteamento Boulevard Lafaiete Center, nos prazos fixados no artigo anterior, ficam 

caucionados em favor do Município os lotes de números 01 a 27 da quadra nº03, Lotes de 

números 01 a 24 da Quadra nº04, Lotes de números 01 a 28 da quadra nº05, Lotes de 

números 01 a 05, da quadra nº09 e Lotes de números 01 a 31 da quadra nº21, bem como a 

totalidade dos lotes das quadras nº02, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24 e 25 

do presente loteamento Boulevard. 

 

Parágrafo Único.  A presente ampliação da caução deverá ser averbada 

perante o cartório de registro de imóveis do 1º ofício, constando a individualização de 

todos os lotes mencionados no “caput” e só será liberada por decreto de forma conjunta 

com a liberação da caução em relação aos lotes do Loteamento Parc Versailles. 

 

Art.3º. Fica aprovado o projeto de loteamento denominado “Parc 

Versailles”, identificado no lugar denominado “Fazenda Maciel”, situado ao lado do 

Bairro Limas Dias II, nesta cidade, com área total de 195.790,00m2, identificada como 

Gleba 3B, registrada com a matrícula nº 31.085, Livro nº2DL, no Imobiliário do 1º Ofício 

da Comarca de Conselheiro Lafaiete. 

 



 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 
Gabinete do Prefeito 

 

 

Av.Pref.Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro, em Conselheiro Lafaiete-MG – 

CEP: 36400-000  - Tel.031-3769-2568 
7 

Parágrafo Único – O parcelamento do solo, na modalidade de loteamento 

é identificado da seguinte forma: área de 195.790,00m2 possui proposta de parcelamento 

de solo, na modalidade de loteamento da seguinte forma: A área do sistema viário com 

52.046,76m2 (26,58%), áreas verdes, com 3.930,75m2 (2,01%), área em praças com 

725,10m2 (0,37%), área de preservação permanente – APP com 13.079,09m2 (6,68%) e 

em área em lotes com 114.888,01m2 (58,68%), loteamento composto de 15 (quinze) 

quadras descritas do número 01 a 15, no total de 225 (duzentos e vinte e cinco) lotes, nos 

termos do memorial descritivo e projeto de loteamento do procedimento administrativo 

nº3099/2015, aprovados na data de 12/06/2019 e que são parte integrante do presente 

decreto. 

Art.4º. Os empreendedores transferirão ao Município de Conselheiro 

Lafaiete-MG a área institucional no Loteamento Parc Versailles com 17.269,03m2 m2, 

equivalente a 15,03% da área convertida em lotes, ou seja, composta pelos lotes de nº01 a 

07, da quadra nº01, lotes de números 01 a 25, da quadra nº02, lotes de números 01 a 04, 

da quadra nº11, lotes de número 08 a 15, da quadra nº11, totalizando 44 (quarenta e 

quatro) lotes, nos termos do relatório da comissão de avaliação de imóveis, datado de 

20/05/2019. 

 

Art.5º. O alvará de vendas do Loteamento Parc Versailles só será expedido 

após a liberação de caução tanto Loteamento Boulevard, quanto do Parc Versailles por 

decreto único, com conseqüentemente expediente liberatório da Secretaria Municipal de 

Planejamento após a conclusão integral de toda a urbanização do empreendimento e em 

especial do acesso previsto no §1º do art1º deste Decreto. 

 

Art. 6º. No prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da 

aprovação do presente loteamento Parc Versailles para a conclusão das obras de 

infraestrutura do empreendimento, deverá ser observado o seguinte cronograma de 

execução: 

 I – abertura de todas as vias públicas no prazo de até 06 (seis) meses a 

contar da publicação da aprovação do presente loteamento: 

 

II - implantação do sistema de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário, no prazo de até 12 (doze) meses a contar da publicação da 

aprovação do presente loteamento; 
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III- Implantação do sistema de captação de águas pluviais, no prazo de 

até 12 (doze) meses a contar da publicação da aprovação do presente loteamento; 

 

IV- implantação de pavimentação asfáltica e instalação de meio fio, no 

prazo de até 12 (doze) meses a contar da publicação da aprovação do presente loteamento; 

 

V- implantação do sistema de iluminação pública, no prazo de até 24 

(vinte e quatro) meses a contar da publicação da aprovação do presente loteamento. 

 

Art.7º. Como garantia pela conclusão das obras de infraestrutura do 

Loteamento Parc Versailles nos prazos fixados no artigo anterior, ficam caucionados em 

favor do Município os lotes nº02 a 04 da Quadra nº04, lotes nº01 a 18 da quadra nº08, 

lotes nº01 a 23 da Quadra nº09, lotes nº01 a 12 da Quadra nº10, lotes nº01 a12 da Quadra 

nº12, totalizando 68 (sessenta e oito) lotes, correspondente a 30,22% da área em lotes, 

observando o percentual mínimo de 30% (trinta por cento), nos termos do inciso III e §1º 

do art.10 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011. 

 

Parágrafo Único.  A presente caução deverá ser averbada perante o 

cartório de registro de imóveis do 1º ofício, constando a individualização dos lotes 

mencionados no “caput” e só será liberada por decreto de forma conjunta com a liberação 

da caução em relação aos lotes do Loteamento “Boulevard Lafaiete Center”. 

 

Art.8º. O loteamento Parc Versailles terá como objetivo a comercialização 

de lotes para habitação residencial, enquadrados na ZR3 - Zona Residencial nº03. 

 

Art.9º. O descumprimento dos prazos previstos neste decreto ou a 

execução em desacordo com previsto nos projetos aprovados ensejará a multa 

administrativa prevista no inciso I do art.55 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro 

de 2011, sem prejuízo da transferência das áreas caucionadas e demais medidas legais. 

 

Art.10. É de total responsabilidade dos empreendedores a aprovação dos 

projetos de intervenção em áreas de preservação permanente que se fizerem necessárias 

para implantação dos dois loteamentos, cujas obras só devem ser iniciadas após a 

aprovação, ficando o responsável pelo descumprimento sujeito às multas ambientais 

pertinentes. 
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Parágrafo Único. As áreas verdes com preservação permanente 

permanecem sob a titularidade e a responsabilidade dos Requerentes, devendo ser 

protegidas na forma da legislação, cercadas e identificadas. 

 

Art.11.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as 

demais disposições do Decreto Municipal nº344, de 02 de outubro de 2015 e do 

Decreto Municipal nº396, de 04 de fevereiro de 2016. 

 

  Conselheiro Lafaiete, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

 

Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento         
             


