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 Decreto nº322, de 21 de fevereiro de 2022. 

 

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA PARA FINS DE VIABILIZAR O 

CUMPRIMENTO DA PERMUTA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº131, 

DE 17 DE MARÇO DE 2021 OBJETIVANDO POSSIBILITAR REGISTRO 

IMOBILIÁRIO DE ESCRITURA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

  O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas 

atribuições, artigo 90, VI, e 116, I da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar 

Municipal nº 131, de 17 de março de 2021 e; 

  

CONSIDERANDO que o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano constitui encargo, por excelência, do Município, segundo dispõe o art. 30, VIII, 

da Constituição da República de 1988, com efeito, no exercício do controle urbanístico é 

dever da municipalidade garantir a regularidade no uso, no parcelamento e na ocupação do 

solo; 

CONSIDERANDO que decorrência da Lei Complementar nº131, de 17 de 

março de 2021 foi lavrada no dia 17 de maio de 2021 escritura pública de permuta de bens 

imóveis  entre o Município de Conselheiro Lafaiete e Fábio Sérgio Zebral Segundo, conforme 

livro 591, folha 14 perante o Cartório Viana – 2º Ofício de Notas da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete;  

CONSIDERANDO os termos do requerimento administrativo protocolizado 

no Município sob o nº 9.013/2021, datado de 12/11/2021 onde Fábio Sérgio Zebral Segundo 

requereu o desmembramento da área de 310,00m2, decorrente de expropriação e permuta 

prevista na Lei Complementar nº131, de 17 de março de 2021 e que tal pedido visa atender 

diligências cartorárias do 1º ofício de imóveis na forma do pedido de exame e cálculo nº 

15.398;  

CONSIDERANDO que os termos dos memoriais descritivos e do 

levantamento topográfico apresentados pelo Requerente em relação à área expropriada vem 

ao encontro do atendimento das diligências necessárias referente ao desmembramento da área 

de 310,00m2  para a efetivação do disposto na norma supramencionada; 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº195, de 20 de setembro de 

2021, também aprovou o desmembramento de área de propriedade do Município visando dar 

a efetividade da Lei Complementar nº131, de 17 de março de 2021 e que o presente ato 

administrativo complementa a documentação necessária; 
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CONSIDERANDO por fim, que há necessidade de formalização de ato de 

administrativo via decreto complementar de aprovação de desmembramento de área em 

relação à área permutada com o Requerente. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica aprovada a regularização e o desmembramento da área 

desapropriada e permutada medindo 310,00m2, no Bairro Chapada, nesta cidade, objeto da 

matrícula nº 12.939, perante o 1º Ofício de Imóveis da Comarca e que foi utilizada pelo 

Município na urbanização, abertura e prolongamento da Rua Manoel Cardoso até a Rua Padre 

Lobo. 

§1º.  O desmembramento descrito no “caput” tem por finalidade viabilizar a 

execução e regularização da permuta autorizada, onde foi lavrada no dia 17 de maio de 2021 

escritura pública de permuta de bens imóveis entre o Município de Conselheiro Lafaiete e 

Fábio Sérgio Zebral Segundo, conforme livro 591, folha 14 perante o Cartório Viana – 2º 

Ofício de notas da Comarca de Conselheiro Lafaiete para os fins de possibilitar o 

cumprimento da Lei Complementar nº131, de 17 de março de 2021. 

 

§2º. Passa a fazer parte integrante do presente decreto o memorial descritivo e 

o levantamento topográfico apresentado pelo Requerente no dia 31/01/2022. 

 

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

regularização e aprovação do desmembramento de que trata este decreto e a área descrita no 

“caput” regularizada em termos de afetação como bem de uso comum do povo. 

 

 Art.2º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 21 de fevereiro de 2022. 
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