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Decreto nº157, de 28 de julho de 2021. 

 

APROVA UNIFICAÇÃO DE LOTES 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 2.366/2020, em 

27/02/2020, onde a empresa TEMPORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 09.391.192/0001-89, requereu a aprovação de unificação de lotes de sua 

propriedade identificados como Lote nº 06, 07 e 08, da quadra nº22, situados na Rua Dr. 

Ademar de Barros, S/N º, esquina com Rua João Cunha, no Bairro Arcádia, em Conselheiro 

Lafaiete-MG, respectivamente cada um com áreas de 450,00m2, 406,00m2 e 368,13m2, 

registros das matrículas nº 18.233, 18.234 e 18.235, (R.3-18.233, R.3-18.234 e R.3-18.235) 

livro nº2BO, todos registrados no 1ºofício de imóveis da Comarca; 

 

CONSIDERANDO que após elaboração de levantamento topográfico e memorial 

descritivo foi constatado que a área unificada perfaz a metragem de 1.224,13m2; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente, conforme comunicação interna nº55/2020 e o mesmo 

manifestou existir “ocupação antrópica consolidada” e que o ato de unificar matrículas não 

fere a legislação; 

 

CONSIDERANDO que comunicação interna nº0146/2018 da SEPLAN noticiou 

a procuradoria que a Requerente possui plantas aprovadas de construção englobando os três 

lotes que ora se pretende unificar, sendo que o projeto original do imóvel edificado foi 

aprovado em 31/08/2011, conforme alvará de licença nº489; 

 

CONSIDERANDO que a comunicação interna SMOMA/TOP/125/2020 de 

09/12/2020 narra que a travessa sanitária subterrânea está em local diferente do existente no 

projeto de loteamento, ou seja, a projeção não está no local exato em conformidade com a 

realidade fática e, no mesmo sentido a comunicação interna nº132/2020, de 20/10/2020 

expõe a existência de um edifício e um portão já consolidados; 

 

CONSIDERANDO que o Código de Normas do TJMG (Provimento nº260/2013) 

em seu art.937 dispõe que; “Em caso de desmembramento ou de unificação do imóvel, 

servirá como prova da aprovação do mesmo pelo município o projeto arquitetônico ou de 

construção devidamente aprovado...”; 

 

CONSIDERANDO que o decreto municipal nº282, de 16 de julho de 2018, (AV-

4-18.233, AV-4-18.234 e AV-4-18.235) autorizou a título precário, a permissão de uso de 

acesso sobre a travessa sanitária e que a área que se pretende unificar está edificada com 

prédio de grande porte, sendo que a unificação vem para dar resolutividade quanto à situação 

dos projetos arquitetônicos da edificação; 

 

CONSIDERANDO que a unificação das matrículas dos lotes retrata situação de 

fato consolidada e que a existência da limitação administrativa permanece na forma da 
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permissão precária, não eximindo a Requerente do dever de preservar e manter as condições 

de existência da travessa sanitária, responsabilizando-se para tanto;  

 

CONSIDERANDO que da análise das três inscrições municipais do IPTU, bem 

como dos registros imobiliário notou-se a necessidade de reajustamento da situação para os 

fins de viabilizar o devido lançamento da área edificada consolidada; 

 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, com aprovação 

técnica dos projetos conforme comunicação interna nº123/2021, datada de 22/06/2021, 

recolhidas taxas e demais incidências da espécie, documentos necessários à instrução do 

procedimento administrativo, memoriais e levantamentos topográficos aprovados na data de 

22/06/2021 e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de unificação dos lotes 

identificados como Lote nº 06, 07 e 08, da quadra nº22, situados na Rua Dr. Ademar de 

Barros, S/N º, esquina com Rua João Cunha, no Bairro Arcádia, em Conselheiro Lafaiete-

MG, respectivamente cada um com áreas de 450,00m2, 406,00m2 e 368,13m2, registros das 

matrículas nº 18.233, 18.234 e 18.235, (R.-3-18.233, R.3-18.234 e R.3-18.235) livro nº2BO, 

todos registrados no 1ºofício de imóveis da Comarca, de propriedade de TEMPORE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09.391.192/0001-89. 

 

Art.2º. Após a unificação dos lotes, o imóvel passa a medir 1.224,13m2, 

identificado como Lote nº06, da Quadra nº22, conforme levantamento topográfico, memorial 

descritivo e confrontações definidas nos termos do procedimento administrativo nº 

2.366/2020 e que foram aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN na 

data de 22/06/2021, os quais passam a fazer parte integrante do presente decreto. 

 

Art.3º. A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas necessárias 

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

 

Art.4º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 28 de julho de 2021. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador  

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  

Subprocurador  

 

 

Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento                 


