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Decreto nº 008, de 15 de janeiro de 2021. 

 

REGULARIZA O LOTEAMENTO UNIÃO APROVADO PELO 

DECRETO MUNICIPAL Nº083, DE 10 DE DEZEMBRO DE 

2003, DISPÕE SOBRE A FORMA DE RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO PÚBLICO PELAS DESPESAS COM A 

URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS E LEGITIMA POSSE 

DE ÁREA INSTITUCIONAL, BEM COMO SUA CONVERSÃO 

EM TÍTULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete no uso de suas atribuições legais conferidas pelos 

artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “e”, todos da Lei Orgânica do Município, bem 

como permissivo legal contido no art.40 da Lei Federal nº 6.766/79 e art.30 e 182 da 

Constituição da República de 1988;  

  

CONSIDERANDO que o Loteamento União foi aprovado pelo Município por meio do 

Decreto Municipal nº063, de 10 de dezembro de 2003 e que foi devidamente registrado no 

imobiliário do 1º ofício desta comarca sob o livro 2BA, matricula 14.134, R- 4.14.134, com área 

total de 14.877,00 m2; 

 

CONSIDERANDO a existência de Inquérito Civil Público nº 0183.13.000519-6, que 

aborda questões sobre a necessidade de regularização do Loteamento União; 

 

CONSIDERANDO que o art. 30, inciso VIII da Constituição da República de 1988 

preceitua que compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano", estabelecendo o art. 182 que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes; 

 

CONSIDERANDO que há prerrogativa disposta no art.40 da Lei Federal nº6.766/79, 

que autoriza o Município a regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou 

executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar 

lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes 

de lotes; 

 

CONSIDERANDO que apesar de aprovado e registrado o empreendimento não estava 

devidamente urbanizado, nos termos da Legislação aplicável, o que só foi realizado ano de 2015 

nos termos da comunicação interna nº262/2015, datada de 22/10/2015 da Secretaria Municipal 
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de Obras e Meio Ambiente, quando o Município assumiu os ônus da urbanização das vias 

públicas, tendo executado toda a infraestrutura referente a asfalto, rede de água e esgoto, 

rede pluvial, rede elétrica; 

 

CONSIDERANDO que tal obrigação competia aos empreendedores e que o 

Município, por meio de sua Secretaria de Obras realizou a apuração de valores a ressarcir ao 

erário público por parte dos proprietários da gleba que originou o Loteamento; 

 

CONSIDERANDO que a planilha de custos datada de 31/01/2020 elaborada pela 

SMOMA, conforme comunicação interna nº66/2020, aponta o valor de R$ 151.814,56 (cento e 

cinquenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), os custos que 

despendeu o Município com a urbanização do Loteamento União, valores estes que devem ser 

ressarcidos pelos Herdeiros de Luciano de Lima Vieira e outros descritos na matrícula mãe do 

Imóvel; 

 

CONSIDERANDO que há informações inoficiosas de que os titulares da gleba que 

originou o Loteamento não possuem condições de ressarcir o Município e que neste caso 

vislumbra-se, portanto, ajuizamento de ação civil pública para reparação do valor gasto com a 

urbanização; 

 

CONSIDERANDO que há informação de que área institucional encontra-se preservada 

em relação aos lotes destinados ao Município, nos termos da comunicação interna nº66/2020, 

datada de 31 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO que lote é o terreno servido de infraestrutura básica cujas 

dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor ou Lei Municipal para 

a zona que se situe (Lei n. 6.766/79, art. 2° §4°) e que, neste contexto, as unidades de nº01 a nº33 

da quadra nº01, estão caracterizados como lotes urbanizados;  

 

CONSIDERANDO que a área institucional do Município no Loteamento União ainda 

está pendente de transferência de propriedade, face à situação de irregularidade do 

empreendimento, impedindo o Poder Público de dar a finalidade e atendimento ao interesse 

público, especialmente a implantação e funcionamento de equipamentos comunitários, tais como 

escolas, postos de saúde, etc; 

 

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, qualidade de vida, através de melhorias nas vias de tráfego e 

aumentando a cobertura do sistema de saneamento básico municipal urbano; 
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CONSIDERANDO que a regularização mostra-se necessária e que não há no caso em 

apreço degradação da cidade e prejuízos ao erário, tampouco afronta ao ordenamento jurídico 

vigente, mas sim necessária adequação da situação de fato com o direito pátrio a fim de assegurar 

segurança jurídica e estabilidade nas relações; 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovada a regularização do Loteamento União objeto do Decreto 

Municipal nº063, de 10 de dezembro de 2003 e que foi devidamente registrado no imobiliário do 

1º ofício desta comarca sob o livro 2BA, matrícula 14.134, R- 4.14.134, com área total de 

14.877,00 m2. 

 

Parágrafo Único. O alvará de vendas poderá ser emitido pela Secretaria Municipal 

competente nos termos da legislação aplicável. 

 

Art.2º. Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto. 

 

Parágrafo Único. Os padrões dos lotes para as vias públicas são enquadrados na ZR3- 

Zona Residencial nº03, com destinação para habitação residencial, nos termos do anexo da Lei 

Complementar nº113, de 17 de julho de 2019. 

 

Art.3º. A transferência da área institucional correspondente aos lotes nº 05, 06, 07, 08 e 

09 da Quadra nº05 e os lotes nº 10, 11 e 13 da Quadra nº06 do Loteamento União, deverá constar 

em suas respectivas matrículas as alterações de titularidade para o Município, valendo este 

decreto como legitimação de posse dos lotes e sua conversão de direito real de propriedade, 

tendo como parâmetros autorizativos os dispositivos da Legislação Federal pertinente. 

 

Art.4º. As despesas e demais ônus decorrentes da presente regularização e  urbanização 

promovida pelo Município serão ressarcidas ao erário público pelos proprietários originários, 

herdeiros e sucessores legais das áreas do Loteamento União. 

 

Parágrafo Único. O Município acionará se necessário for, os proprietários e ou seus 

sucessores que deram origem ao Empreendimento, mediante ação civil pública para o devido 

ressarcimento ao erário público do valor de R$ 151.814,56 (cento e cinquenta e um mil, 

oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), bem como demais medidas cabíveis. 

 

Art.5º. O presente decreto deverá averbado no RGI junto as matrículas das unidades do 

Loteamento e perante o registro do imóvel originário, por qualquer interessado, proprietário ou 

adquirente de lotes objeto da aprovação do Loteamento União. 
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Art.6º. A regularização descrita no presente ato não sana e nem regulariza eventual 

ocupação irregular de lotes destinados à área institucional do Município no Loteamento União, 

sendo que a área convertida em lotes e reservada na forma da aprovação do Decreto Municipal 

nº063, de 10 de dezembro de 2003 não poderá ser objeto de transmissão de propriedade a 

terceiros sem autorização legal. 

 

Art.7º. Aplica-se na execução do presente decreto, no que couber, as disposições da Lei 

Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que trata sobre a regularização fundiária, bem como 

demais regulamentações da espécie.  

 

Art.8º. Fica a Secretaria Municipal de Planejamento autorizada a conceder certidão de 

número aos adquirentes de boa-fé de lotes privados do Bairro União que demonstrarem a 

documentação pertinente referente a contrato de compra e venda, seguindo os requisitos da Lei 

Municipal nº 6.027, de 05 de outubro de 2020. 

 

Parágrafo Único. Atendendo as normas técnicas previstas para obras e edificações, os 

projetos arquitetônicos de construções e ou regularização de imóveis nos lotes do Bairro União 

poderão ser recebidos e aprovados pelo Município, observando o recolhimento das taxas 

dispostas na Legislação pertinente. 

 

Art.9º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Conselheiro Lafaiete, 15 de janeiro de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

José Antônio dos Reis Chagas  

Procurador Municipal  

 

 

Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente 


