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 Decreto nº82, de 26 de abril de 2021. 

 

APROVA RETIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DESEMBRAMENTO 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 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 nº 

6.766/79 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 a existência da Ação Civil Pública nº0082181-

74.2011.8.13.0183, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

apresenta as diretrizes gerais da política urbana, dispondo especificamente em seu art. 2º, inc.VI, 

sobre o controle do uso e ocupação do solo urbano, para fins de impedir a inadequada utilização 

dos imóveis, in verbis: "Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: (...) VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:  a) a 

utilização inadequada dos imóveis urbanos....”; 

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº421/2020, em 

10/01/2020, onde JOÃO CELSO DE MORAES, CPF nº 249.960.926-53, requereu a retificação e 

desmembramento de área do imóvel situado no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete-MG, 

localizado na Rua Claudionor de Carvalho, identificado como Gleba “A” medindo 2.577,50m2,  

conforme registro da matrícula nº20.585 (R.6-20.585), livro 2BX, registrado no imobiliário do 1º 

Ofício desta Comarca; 
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CONSIDERANDO que após o levantamento topográfico foi constatada que a área 

real descrita no registro é de 3.158,64m2 e não de 2.577,50m2 e que a retificação da área 

propiciará correção do cadastro municipal do IPTU e também adequada arrecadação municipal do 

tributo;  

CONSIDERANDO que da área a retificar em 3.158,64m2, a área de 131,98m2 

objeto da permuta com o Município, objeto da Lei Complementar nº126, de 15 de outubro de 

2020 foi decotada da matrícula originária de 2.577,50m2 passando para 2.445,52m2; 

 

CONSIDERANDO que a área a ser retificada de 2.445,52m2 passando para 

3.158,64m2, não inclui a área utilizada para via em 131,98m2, que tratou um pequeno “bico” de 

terras com propiciou o alargamento da Rua Sidney Dias Moreira, no Bairro Rochedo, objeto de 

permuta nos termos da norma acima mencionada; 

 

CONSIDERANDO da área retificada em 3.158,64m2 há proposta de 

reparcelamento da mesma área em 03 (três) áreas, sendo; Área Remanescente com 2.377,03m2, 

Área 01, com 481,61m2 e Área 02, com 300,00m2, conforme memoriais descritivos e 

levantamento topográfico nos autos do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Planejamento é favorável ao pleito 

formulado, conforme comunicação interna nº126/2020, datada de 28/07/2020, tendo considerado 

apto o projeto e o memorial descritivo, não havendo restrições ambientais, na forma da 

comunicação interna nº99/2015; 

 

CONSIDERANDO que a aprovação do presente procedimento sana 

irregularidades suscitadas pelo Município em face do Requerente nos autos da Ação Civil Pública 

nº0082181-74.2011.8.13.0183, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 

uma vez que a forma do parcelamento em questão corrige o formato irregular do parcelamento 

iniciado sem anuência do Poder Público, não havendo mais que se falar em abertura de via 

irregular, uma vez que área fica parcelada no todo; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento encontra-se instruído, com documentos 

necessários, memoriais e levantamentos topográficos aprovados na data de 27/07/2020 pela 

secretaria competente, que houve recolhimento de tributos no dia 28 de janeiro de 2021, estando 

satisfeita e reconhecido interesse público e a necessidade de regularização, sendo possível o 

atendimento. 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de retificação e regularização 

de desmembramento de área do imóvel situado no Bairro São João, em Conselheiro Lafaiete-MG, 
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localizado na Rua Claudionor de Carvalho, identificado como Gleba “A” medindo 2.577,50m2,  

conforme registro da matrícula nº20.585 (R.6-20.585), livro 2BX, registrado no imobiliário do 1º 

Ofício desta Comarca, de propriedade de JOÃO CELSO DE MORAES, CPF nº 249.960.926-53. 

 

§1º. Fica desmembrada a área de 131,98m2 da área da matrícula descrita no 

“caput”, passando para 2.445,52m2 nos termos da Lei Complementar nº126, de 15 de outubro de 

2020. 

§2º.  Ato contínuo, o imóvel com 2.445,52m2, apurada a metragem real por 

profissional de engenharia, este passa a medir 3.158,64m2 e, desmembrada a sua área, passa a ser 

identificada da seguinte forma; Área Remanescente com 2.377,03m2, Área 01, com 481,61m2 e 

Área 02, com 300,00m2, conforme memoriais descritivos e levantamento topográfico  nos autos 

do procedimento administrativo nº 421/2020 aprovados  pela SEPLAN na data de 27/07/2020, os 

quais passam a fazer parte integrante do presente decreto.   

               

Art.2º. A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas necessárias 

para as anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU. 

 

Art.3º. Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto. 

 

Art.4º. O presente decreto deverá ser anexado por qualquer das partes aos autos da 

autos da Ação Civil Pública nº0082181-74.2011.8.13.0183, que tramita na 3ª Vara Cível da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete e após homologação judicial de extinção do processo, averbado 

junto à matrícula do imóvel para seus efeitos jurídicos e legais. 

 

Art.5º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 26 de abril de 2021. 

  

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador Municipal 

 

 

Fabiano Luis Rodrigues Zebral 

Subprocurador 

 

 

Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento                 


