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 Decreto nº190, de 13 de setembro de 2021. 

 

APROVA UNIFICAÇÃO, RETIFICAÇÃO E 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, Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011 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 o requerimento protocolizado sob o nº 7.695/2020, datado em 

11/12/2020 onde a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ Nº 06.981.180/0001-16, 

requereu a unificação, a retificação e o desmembramento da área dos imóveis de sua 

titularidade, identificados como Lotes nº 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 23 e partes dos 

Lotes nº 5,7,9,11,13,15,17,19 e 21, todos da Quadra nº19 , letras “A e B”, perfazendo um total de 

6.886,00m2, respectivamente  (6.390,00m2 + 496,00m2), todos oriundos  da matrícula  nº 8.167, 

livro 2AD perante o cartório do 1º ofício de imóveis da comarca. 

 

CONSIDERANDO que as áreas descritas no título de propriedade no registro geral de 

imóveis demonstram que as áreas dos lotes somadas possuem respectivamente 6.886,00m2 e 

que após levantamento topográfico, constatou-se que a área real é de 8.657,52m2, tendo 

inclusive anuência de confrontantes nos projetos; 

 

CONSIDERANDO que a área unificada e retificada em 8.657,52m2 possui proposta de 

desmembramento em Área nº01, medindo 2.055,81m2, Área nº02, medindo 846,62m2, Área 

nº03 Área nº03 remanescente, 5.755,09 m2, conforme memoriais descritivos e levantamento 

topográfico do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que o Departamento de Meio Ambiente na data de 23 de dezembro 

de 2020 deliberou favoravelmente ao pedido; 

 

CONSIDERANDO que também que o procedimento em questão propiciará também a 

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

tributo; 
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CONSIDERANDO que a comunicação interna nº102/2021 da Secretaria de 

Planejamento informou que o procedimento encontra-se instruído com documentos necessários 

à instrução, certidões, memoriais e levantamentos topográficos aprovados na data de 

17/05/2021 e, que houve recolhimento de tributos no dia 26/07/2021, sendo possível o 

atendimento. 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de unificação, retificação e  

desmembramento da área dos imóveis identificados como Lotes nº 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 22 e 23 e partes dos Lotes nº 5,7,9,11,13,15,17,19 e 21, todos da Quadra nº19 , letras “A e B”, 

perfazendo um total de 6.886,00m2, respectivamente  (6.390,00m2 + 496,00m2), todos oriundos  da 

matrícula  nº 8.167, livro 2AD perante o cartório do 1º ofício de imóveis da comarca, de 

propriedade de CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ Nº06.981.180/0001-16. 

 

Parágrafo Único.  Após a unificação das áreas e sua e a retificação, esta passa a medir 

8.657,52m2 e, desmembrada a área passa a ser identificada; Área nº01, medindo 2.055,81m2, 

Área nº02, medindo 846,62m2, Área nº03 remanescente, 5.755,09 m2,  conforme memoriais 

descritivos e croqui que foram aprovados nos autos do procedimento administrativo nº 

7.695/2020 na data de 17/05/2021, 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.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 13 de setembro 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                 

 


