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Decreto nº335, de 29 de outubro de 2018. 

 

 

CANCELA UNIFICAÇÃO DE LOTES, REVOGA O DECRETO MUNICIPAL Nº207, de 

15 DE SETEMBRO DE 2014,  BEM COMO O DECRETO Nº147, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 2017 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 4.199/2018, datado de 

11/05/2018, onde MÁRCIO DE OLIVEIRA ASSIS, CPF nº 043.713.266-84 e OUTRO 

requereram o cancelamento da unificação dos imóveis de sua propriedade, objeto das 

matrículas Nº 23.232, 23.233 e 23.234, em ato administrativo que possibilitou a fusão dos 

lotes  identificados como lote nº 24,25 e 26 da quadra nº 11, no Bairro Novo Horizonte, nesta 

cidade;  

 

CONSIDERANDO que a unificação foi objeto de aprovação pelo decreto municipal 

nº207, de 15 de setembro de 2014 com redação alterada pelo Decreto nº147, de 11 de 

dezembro de 2017 que os imóveis unificados perfaziam uma área de 825,00m²; 

 

CONSIDERANDO  que verificada as certidões atualizadas dos imóveis emitidas em 

17/04/2018  que não foi constatada a averbação do ato administrativo e que a revogação busca 

corrigir cadastro municipal no tocante a inscrições junto ao IPTU, retornando o “status quo 

ante”; 

 

CONSIDERANDO a SEPLAN mediante comunicação interna nº121/2018, datada 

de 04/06/2018 atestou que os lotes estão demarcados de forma separada, que não há 

construções; 

 

CONSIDERANDO o advento da Súmula 473/STF, 2ª parte, onde a Administração 

pode rever seus próprios atos, in verbis “... Revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial...”; 

 

CONSIDERANDO que houve recolhimento da taxa de reexame dos projetos e que 

é possível o atendimento; 
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DECRETA: 

 

Art.1º. Revogar, sem ônus para o Município, o decreto municipal nº207, de 15 de 

setembro de 2014 com redação alterada pelo Decreto nº147, de 11 de dezembro de 2017, 

cujos procedimentos administrativos de unificação de área perfaziam uma área de 825,00m²,  

 

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, 29 de outubro de 2018. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito  

 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 
Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Planejamento                 

 

 


