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     Decreto nº29, de 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

APROVA DESMEMBRAMENTO 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; 

  

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 4.585/2020, datado 

de 17/07/2020, onde a Empresa VALE MANGANÊS S/A, CNPJ nº 15.144.306/0079-59 

solicita o desmembramento da área do imóvel situado em Conselheiro Lafaiete/MG, no Bairro 

Morro da Mina, de sua propriedade, identificado como área remanescente nº01, medindo de 

2,8355 ha (28.355,00m2), em Conselheiro Lafaiete/MG, conforme matrícula nº 37.386, livro 

nº2EI, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º ofício da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete/MG; 

 

CONSIDERANDO que a área objeto da matrícula possui proposta para 

desmembramento da seguinte forma; Área 01 REMANESCENTE, com 11.375,32m2, Área 

01 DESMEMBRADA, com 16.979,74 m2, nos termos dos memoriais descritivos e 

levantamento topográfico do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a Requerente irá doar ao Município a área 01 

desmembrada medindo 16.979,74m2 para futuras instalações da Escola Municipal Meridional 

conforme tratativas e ajuste entre as partes; 

 

CONSIDERANDO que a referida área desmembrada nos termos da Lei 

Complementar nº21, de 22 de dezembro de 2009, com nova redação da Lei Complementar 

nº109, de 26 de novembro de 2018, em seu item 37, combinada com a observação do item 18 

prevê isenção de taxas de desmembramento para os fins de recebimento de área em favor do 

Município e ainda, que a tributação de taxas não incide sobre a área que remanesce; 

  

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento por meio da 

comunicação interna nº164/2020 informa que os projetos estão aptos à aprovação técnica; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente nos termos da comunicação interna nº93/2020, que 

manifestou pela aprovação; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi regularmente 
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instruído, certidões negativas de débitos, memoriais e levantamentos topográficos aprovados 

pela Secretaria Municipal competente na data de 10/09/2020, sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de desmembramento da 

área do imóvel situado em Conselheiro Lafaiete/MG, no Bairro Morro da Mina, identificado  

como área remanescente nº01, medindo de 2,8355 ha (28.355,00m2), em Conselheiro 

Lafaiete/MG, conforme matrícula nº 37.386, livro nº2EI, perante o Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, de propriedade de VALE 

MANGANÊS S/A, CNPJ nº 15.144.306/0079-59. 

 

Parágrafo Único. Após o desmembramento da área, esta passa a ser 

identificada da seguinte forma; Área 01 REMANESCENTE, com 11.375,32m2, Área 01 

DESMEMBRADA, com 16.979,74 m2, nos termos dos memoriais descritivos e levantamento 

topográfico do procedimento administrativo nº 4.585/2020, aprovados pela SEPLAN na data 

de 10/09/2020, os quais passam a fazer parte integrante do presente decreto. 

 

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

 

Conselheiro Lafaiete, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral 
Subprocurador  

 

 

Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento                 


