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 Decreto nº124, de 23 de junho de 2021. 
 

 APROVA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 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 diante da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei 

Complementar Municipal nº33, de 27 de outubro de 2011, e no art.2º, inciso VI, alínea “c”, da 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2011; 

 

 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 a necessidade de dar continuidade a criação de vias de acesso, 

seja ao Centro ou entre Bairros da cidade, no intuito de diminuir o impacto no trânsito, 

proporcionando maior comodidade aos munícipes e, que deve ser perseguida sempre, 

melhoria na mobilidade urbana, notadamente nas áreas de maior fluxo, implementando vias 

alternativas; 
 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 4.496/2020, em 13/07/2020, 

onde IVONEI MARIA DE ABREU HENRIQUES, CPF nº119.173.326-29 E OUTROS, 

requereram a retificação e desmembramento de área do imóvel situado no Bairro Jardim América, 

em Conselheiro Lafaiete-MG, identificada como área de terreno medindo 22.606,69m2 conforme 

registro da matrícula nº 38.167, ( R-2.38.167), livro 2EL, registrado no imobiliário do 1º Ofício 

desta Comarca; 

 

CONSIDERANDO que após o levantamento topográfico foi constatada que a área real 

do imóvel é de 20.131,00m2 e não de 22.606,69m2 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 20.131,00m2, há proposta de 

regularização de parcelamento do solo na modalidade de desmembramento de área da seguinte 

forma; Área 01, medindo 13.275,00m2, Área 02, com 4.335,00m2 e Área de prolongamento 

de via que integrará ao domínio público com 2.521,00m2, conforme memoriais descritivos e 

levantamento topográfico nos autos do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO os termos da comunicação interna SMOMA/TOP/068/2020, datada 

de 21/07/2020 que expõe que o prolongamento de via da rua Luiz Radamés de Araújo em reta e 

curva até a Rua Francisco Lourenço de Barros, dentro da área 01 encontra-se asfaltada; 
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CONSIDERANDO que a via entregue ao domínio público área para a interligação da 

Rua Luiz Radamés de Araújo até a Rua Francisco Lourenço de Barros e que já foi objeto de 

execução, segundo comunicação interna SMOMA/TOP/068/2020 e definição de recebimento 

oficial mediante o reconhecimento da Lei Municipal nº 6.034, de 15 de dezembro de 2020; 

  

CONSIDERANDO que a Secretaria de Planejamento é favorável ao pleito formulado, 

conforme comunicação interna nº065/2020, datada de 29/04/2021, tendo considerado apto o 

projeto e o memorial descritivo, na forma da comunicação interna nº93/2021, datada de 

29/04/2021; 

 

CONSIDERANDO que a regularização do parcelamento das áreas se mostra 

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; 
 

CONSIDERANDO que a regularização da área propiciará também a correção do 

cadastro municipal do IPTU, adequada e justa arrecadação municipal do tributo; 
 

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 que diante das demais documentações contidas no PA em questão, o pedido se 

mostra possível de deferimento; 

 
CONSIDERANDO que o procedimento encontra-se instruído, com documentos 

necessários à instrução, memoriais e levantamentos topográficos aprovados na data de 29/04/2021 

pela secretaria competente e que houve recolhimento de tributos; 

 

DECRETA: 
 

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

do parcelamento do solo urbano na modalidade de desmembramento de área do imóvel situado no 

Bairro Jardim América, em Conselheiro Lafaiete-MG, identificada como área de terreno medindo 

22.606,69m2 conforme registro da matrícula nº 38.167, (R-2.38.167), livro 2EL, registrado no 

imobiliário do 1º Ofício desta Comarca de propriedade de IVONEI MARIA DE ABREU 

HENRIQUES, CPF nº 119.173.326-29 E OUTROS. 
 

§1º. Após a retificação da área, apurada a metragem real por profissional de engenharia, 

o imóvel passa a medir 20.131,00m2; 

 

§2º. A área retificada em 20.131,00m2, desmembrada em 03 (três), passa a ser 

identificada da seguinte forma; Área 01, medindo 13.275,00m2, Área 02, medindo 4.335,00 e 

Área de prolongamento de via medindo 2.521,00m2, conforme memoriais descritivos e 

levantamento topográfico nos autos do procedimento administrativo nº 4.496/2020 aprovados pela 

SEPLAN na data de 29/04/2021, os quais passam a fazer parte integrante do presente decreto.   
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§3º. As áreas 01 e 02 são propriedade dos Requerentes, enquanto a área de 

prolongamento de via fica regularizada passando a integrar o domínio público. 

               

Art.2º. Com a aprovação da presente regularização do parcelamento, os Requerentes 

declaram aceitação de todos os seus termos, reconhecem e renunciam em caráter irrevogável e 

irretratável qualquer possibilidade de ressarcimento em relação à doação da área de 

prolongamento de via, incorporada ao domínio público e reconhecida pela Lei Municipal nº 

6.034, de 15 de dezembro de 2020. 

 

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

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto. 

 
Art.4º. A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas necessárias para as 

anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU. 

 

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

 

 

Conselheiro Lafaiete, 23 de junho de 2021. 

  

 
Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  
Procurador  
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Secretário Municipal de Planejamento                 

 

 


