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Decreto nº71, de 12 de abril de 2021. 
 

 

RETIFICA E RATIFICA APROVAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

OBJETO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 700, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 COM 

ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

O Prefeito 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, bem como 

nos permissivos da Lei Federal nº 6.766/79 e suas alterações, o art. 30, inciso VIII e art.182 

da Constituição da República de 1988; 

 

CONSIDERANDO que mediante o requerimento protocolizado sob o nº 6.062/2019, 

datado de 10/06/2019, foi aprovado o Loteamento “Parque Santa Tereza”, objeto do decreto 

municipal nº700, de 04 de novembro de 2020, devidamente publicado; 

 

CONSIDERANDO que houve erro material na redação do art.5º do decreto nº700, 

que definiu área caucionada em favor do Município no tocante aos lotes da Quadra nº12, que 

constou “Lotes de nº01 a 26, quando na realidade o relatório da comissão fixou os Lotes de 

nº01 a 22 da Quadra nº12”; 

 

CONSIDERANDO a previsão de adequada individualização do imóvel objeto da 

matrícula sob o nº 37.302, (Av-1-37.302), para prestigiar o princípio da 

especialidade imobiliária, o Imobiliário do 1º Ofício fez emitir nota devolutiva referente ao 

exame de recepção nº 30.855, protocolizado em 05/03/2021 sob o nº 94.318, com o objetivo de 

promover atos registrais do 1º Ofício de Imóveis desta Comarca; 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica retificada e ratificada a aprovação contida no decreto municipal nº700, de 

04 de novembro de 2020, com a alteração no art.5º que passa a viger com a seguinte redação; 

 

“...Art.5º. Como garantia pela conclusão das obras de infraestrutura nos prazos fixados 

no artigo anterior, ficam caucionados 67 (sessenta e sete) lotes em favor do Município, 

lotes de nº04 a 26, da Quadra nº11 e lotes de nº01 a 22, da Quadra nº12, lotes de 
nº01 a 15, da Quadra nº13 e lotes de nº01 a 08, da Quadra nº14, em garantia para a 

urbanização do presente loteamento nos termos da Lei Complementar nº33, de 27 de 

outubro de 2011; 

 

Parágrafo Único.  A presente caução deverá ser objeto de registro de imóveis do 1º 

ofício, junto à matrícula do imóvel constando a individualização dos lotes 

mencionados no “caput” e só será liberada mediante decreto do executivo após a 
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conclusão de todas as obras de infraestrutura atestada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento - SEPLAN...” 

 

Art.2º. Ficam mantidos os demais dispositivos dos respectivos decretos municipais, 

que ora se ratifica e retifica, entrando este decreto em vigor na data de sua publicação. 

 

  Conselheiro Lafaiete, 12 de abril de 2021. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador Geral  

 

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  

Subprocurador 

 

 

 

Daniel Moreira Coelho  

Secretário Municipal de Planejamento  
 


