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 Decreto nº270, de  28 de dezembro de 2021. 
 

APROVA UNIFICAÇÃO, RETIFICAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ANEXAÇÃO 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, 

provimento conjunto nº93/2020 do TJMG 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 9.148/2017, datado em 

13/12/2017 onde ARTUR RESENDE DO NASCIMENTO E OUTROS, CPF nº 

051.165.896-68 e IVO REZENDE, CPF nº 507.700.636-91 requereram a retificação, 

desmembramento e anexação de área dos imóveis, identificados como Lotes nº34 e 34-A, 

Quadra nº05, respectivamente com 342,55m2 e 230,00m2, registro R -1.9.943, área 02, medindo 

1.515,14m2, registro da matrícula nº23.602,  todos  perante o cartório do 1º ofício de imóveis da 

comarca. 

 

CONSIDERANDO que a área descrita no título de propriedade de IVO REZENDE no 

registro geral de imóveis demonstram que as áreas dos lotes somadas possuem respectivamente 

572,55m2 e que após levantamento topográfico, constatou-se que a área real é de 555,92m2, 

tendo inclusive anuência de confrontantes nos projetos; 

 

CONSIDERANDO que a ÁREA 02, medindo 1.515,14m2 de propriedade de ARTUR 

RESENDE DO NASCIMENTO E OUTROS tem proposta de desmembramento em uma área 

a ser denominada Área 02-A, medindo 86,42m2 para anexação aos lotes nº34, 34-A, da Quadra 

nº05, o que se dá mediante instrumento de compra e venda de bens imóveis celebrado entre as 

partes requerentes, com comprovação do devido recolhimento de ITBI, além das taxas cabíveis 

ao presente procedimento; 

 

CONSIDERANDO que a área que a AREA 02, após decotada a Área 02-A, perfaz a 

metragem de 1.428,72m2 e que a área dos lotes nº34, 34-A, unificada, retificada e com 

anexação da área 02-A, perfaz a metragem de 642,34m2  conforme memoriais descritivos e 

levantamento topográfico do procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que o Departamento de Meio Ambiente, nos termos da comunicação 

interna nº223/2017 na data de 26 de dezembro de 2017 deliberou favoravelmente ao pedido; 

 

CONSIDERANDO 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 as comunicações internas nº063/2018 e 090/2018 da Secretaria 

de Planejamento informaram que o procedimento encontra-se apto com aprovação técnica dos 

projetos e estando devidamente instruído com documentos necessários, memoriais e 

levantamentos topográficos aprovados na data de 27/04/2018 e, tendo sido recolhidos os 

tributos pertinentes, sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 
 

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

desmembramento e anexação de áreas  dos imóveis, identificados como Lotes nº34 e 34-A, 

Quadra nº05, respectivamente com 342,55m2 e 230,00m2, registro R -1.9.943, área 02, medindo 

1.515,14m2, registro da matrícula nº23.602,  todos  perante o cartório do 1º ofício de imóveis da 

comarca, de propriedade de ARTUR RESENDE DO NASCIMENTO E OUTROS, CPF nº 

051.165.896-68 e IVO REZENDE, CPF nº 507.700.636-91. 
 

§1º.  Após o desmembramento de área de ARTUR RESENDE DO NASCIMENTO E 

OUTROS, esta passa medir 1.428,72 m2, identificada como ÁREA 02 remanescente do 

desmembramento; 

 

§2º. Após a unificação e a retificação da área de propriedade de IVO REZENDE, 

identificada como Lotes nº34 e 34-A, Quadra nº05, esta passa medir 555,92m2 e com a 

anexação da área 02-A, com 86,42m2, passa a ser identificada como Lote nº34 e 34-A, com 

642,34m2. 

 

§3º. Os memoriais descritivos e croqui aprovados nos autos do procedimento 

administrativo nº 9.148/2017 na data de 27/04/2018, 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, 28 de dezembro de 2021. 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 
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Subprocurador  

 

 
Daniel Moreira Coelho 
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