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Decreto nº240, de 22 de novembro de 2021. 
 

 

APROVA REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO 

URBANO DESCRITO COMO LOTEAMENTO JARDIM CANADÁ 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, bem como respaldado nos permissivos contidos na 

Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei Complementar Municipal nº33, de 27 

de outubro de 2011, art.30, inciso VIII, art.182 da Constituição da República de 1988, art.2º, 

inciso VI, alínea “c”, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2011 e Lei Municipal nº 

5.980, de 17 de julho de 2019; 

 

 CONSIDERANDO que o Loteamento Jardim Canadá foi aprovado pelo 

Decreto Municipal nº427, de 10 de agosto de 2012, após trâmite do requerimento 

protocolizado sob o nº 8.746/2011, datado de 30/09/2011, onde Leonardo Augusto Nogueira 

do Nascimento constou como requerente do empreendimento localizado próximo ao Bairro 

Amaro Ribeiro, com área total de 78.196,70m2, registrado sob o número R.3/15.283, pág 

15.283, protocolo nº 34.303, pág. 208v, no Imobiliário do 2º Ofício da Comarca de 

Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o art.70 da Lei Complementar nº33, de 27 de 

outubro de 2011, publicada em 12/11/2011 preceituando que os requerimentos de aprovação 

de loteamentos, arruamentos ou desmembramentos de imóveis, protocolados junto ao 

Município até a data de publicação da referida norma serão analisados e aprovados com base 

no disposto na lei vigente à época do protocolo, sendo o caso do PA nº 8.746/2011, sob a 

égide da Lei nº 3.003/91; 

 

CONSIDERANDO que o empreendimento tinha prevista a área de 78.196,70 

m2 na forma de loteamento da seguinte forma: A área em ruas e travessa com 10.605,15m2 

m2; área remanescente com 30.225,67m2 e área em lotes com 32.531,72 m2, área de 

preservação permanente com 4.834,16, loteamento composto de 04 (quatro) quadras a saber:  

Quadra nº 01 composta de 39 (trinta e nove) lotes, do lote nº 01 ao nº 39, Quadra  nº02 

composta de 15(quinze) lotes, do lote nº 01 ao nº 15; Quadra nº 03 composta de 12 (doze) 

lotes, do lote nº 01 ao nº 12; Quadra nº04, composta de 17 (dezessete) lotes, do lote nº 01 ao 

nº17,  no total de 83 (oitenta e três) lotes; 

 

CONSIDERANDO que após aprovado e registrado, o loteamento não foi 

devidamente executado em sua completa urbanização nos prazos legais, recaindo sobre o 

mesmo a condição de irregular até 29/06/2021 e que neste lapso temporal, o Sr. Leonardo 

Augusto Nogueira do Nascimento alienou em 03 de outubro de 2013 um total de 63 (sessenta 

e três) lotes do Bairro Jardim Canadá para a empresa CHB Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, cujo administrador é o Sr. Daniel Bernardo Costa de Souza; 
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CONSIDERANDO que em relação à área institucional, também se constatou 

irregularidades não só em relação à transferência dos lotes, mas também em relação a 

construção irregular em área reservada ao uso do Poder Público, sendo que à área institucional 

com 4.879,76 m2, equivalente a 15,00% da área convertida em lotes, ou seja, da área  

composta pelo lote nº09, da quadra nº01, com 1.921,19m2, mais os lotes nº21 e 22, da quadra 

nº01, respectivamente com áreas de 408,23m2 e 2.550,78m2, houve constatação de uso 

indevido de área pública decorrente de construção particular no lote nº21, da quadra nº01, 

com 408,23m2; 

 

CONSIDERANDO que após constatação e diligências da Procuradoria, em 

reunião realizada na sede da Prefeitura no dia 13/04/2021 com o Senhor Leonardo Augusto 

Nogueira do Nascimento e o representante legal da empresa CHB Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, após exposição da situação de pendências para a regularização do 

parcelamento do solo urbano, ambos se comprometeram a sanar as deficiências de 

urbanização das Ruas Argeu José Ferreira e adjacências, bem como substituir o lote nº21, da 

quadra nº01 por outro em iguais condições e valor; 

 

CONSIDERANDO que após notificações e lavratura de multa administrativa, 

o relatório de fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento em vistoria realizada no 

dia 01/06/2021 constatou correções urbanísticas no empreendimento, o que foi ratificado pela 

comunicação interna nº164/2021, datada de 30/07/2021; 

 

CONSIDERANDO que tanto Leonardo Augusto Nogueira do Nascimento 

quanto a empresa CHB Empreendimentos Imobiliários Ltda, cujo administrador é o Sr. 

Daniel Bernardo Costa de Souza em compromisso assumido perante o Município 

apresentaram manifestação escrita constante do PA nº 6.940/2021 datado de 25/08/2021 

propondo a substituição do lote nº21, da quadra nº01, com área 408,23m2, em compensação 

ao Município com a entrega do lote nº10, da Quadra nº01, com área de 551,35m2; 

 

CONSIDERANDO que após verificação do Departamento de Patrimônio por 

meio do ofício nº196/2021/DMPCL datado de 20/07/2021, o órgão do Município constatou 

que a substituição do lote atende o interesse público, tendo também a avaliação de imóveis de 

ambos os lotes com apuração de igual valor na forma da avaliação nº015, datada de 

19/07/2021; 

 

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 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 aumentando a cobertura do sistema de saneamento básico municipal urbano; 
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CONSIDERANDO que a regularização mostra-se 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, propiciando também ao Poder Público a 

adequada e correta arrecadação municipal; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi regularmente 

instruído e houve recolhimento da taxa respectiva no dia 21/10/2021 no valor de 

R$44.757,46, bem como complementação de valor de taxa no dia 16/11/2021 no valor de R$ 

20.278,32, tudo em observância do que dispõe o item 34 do anexo I da Lei Complementar 

nº109/2018, sendo possível a regularização do loteamento; 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica aprovada a regularização do parcelamento do solo urbano do 

Loteamento Jardim Canadá objeto do Decreto Municipal nº427, de 10 de agosto de 2012, 

requerimento protocolizado sob o nº 8.746/2011, empreendimento localizado próximo ao 

Bairro Amaro Ribeiro, com área total de 78.196,70m2, registrado sob o número R.3/15.283, 

pág 15.283, protocolo nº 34.303, pág. 208v, no Imobiliário do 2º Ofício da Comarca de 

Conselheiro Lafaiete, de responsabilidade solidária do Senhor Leonardo Augusto Nogueira do 

Nascimento e da empresa CHB Empreendimentos Imobiliários Ltda, pelo representante legal 

Daniel Bernardo Costa de Souza. 

 

Parágrafo Único. – O parcelamento do solo é identificado da seguinte forma; 

Da área de 78.196,70 m2 na forma de loteamento: A área em ruas e travessa com 

10.605,15m2 m2; área remanescente com 30.225,67m2 e área em lotes com 32.531,72 m2, 

área de preservação permanente com 4.834,16, loteamento composto de 04 (quatro) quadras a 

saber:  Quadra nº 01 composta de 39 (trinta e nove) lotes, do lote nº 01 ao nº 39, Quadra  nº02 

composta de 15(quinze) lotes, do lote nº 01 ao nº 15; Quadra nº 03 composta de 12 (doze) 

lotes, do lote nº 01 ao nº 12; Quadra nº04, composta de 17 (dezessete) lotes, do lote nº 01 ao 

nº17,  no total de 83 (oitenta e três) lotes; 

 

Art. 2º. Fica substituída a área institucional decorrente do art.2º do Decreto 

Municipal nº427, de 10 de agosto de 2012 pela área de 5.022,88m2, equivalente a 15,44% da 

área convertida em lotes, ou seja, da área composta pelo lote nº09, da quadra nº01, com 

1.921,19m2, mais os lotes nº10 e 22, da quadra nº01, respectivamente com áreas de 551,35m2 

e 2.550,78m2. 

 

Parágrafo Único. Os lotes correspondentes à área institucional de que trata o 

“caput” deverão ser transferidos ao Município no prazo de até 90 (noventa) dias a contar da 

publicação deste decreto ás expensas dos empreendedores, mediante a escritura pública de 

doação,  sob pena de multa prevista no art.9º Lei Complementar nº106, de 26 de setembro de 

2018. 

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

regularização do parcelamento do solo de que trata este decreto. 
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Parágrafo único. O alvará de vendas poderá ser expedido com expediente da 

Secretaria Municipal de Planejamento no prazo de até 90 (noventa) dias após a publicação 

deste decreto, ouvido o Departamento de Patrimônio quanto ao cumprimento do disposto no 

parágrafo único do art.2º. 

 

Art.4º. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda incumbida de revisar todas as 

inscrições municipais referentes às unidades do Loteamento, adotando as medidas corretivas 

necessárias para adequada arrecadação do tributo do IPTU. 

 

Parágrafo.  O Senhor Leonardo Augusto Nogueira do Nascimento e a empresa 

CHB Empreendimentos Imobiliários Ltda, pelo representante legal Senhor Daniel Bernardo 

Costa de Souza deverão apresentar a Secretaria de Fazenda certidões das matrículas dos 

imóveis constante do empreendimento para o fiel cumprimento do disposto no “caput”. 

 

Art.5º. No prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto, o 

presente ato administrativo deverá ser levado a registro imobiliário na matrícula do 

empreendimento para que surta seus regulares efeitos jurídicos. 

 

Art.6º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 22 de novembro 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                 


