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Decreto nº452, de 05 de setembro de 2022. 

 

 

APROVA UNIFICAÇÃO DE ÁREA E PARCELAMENTO DE SOLO URBANO 

NA MODALIDADE DE LOTEAMENTO CONVENCIONAL ABERTO 

DENOMINADO “VILA QUINTAS DO IMPERADOR” E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 90, 

inciso VI, e 116, inciso I da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº33/2011, suas 

alterações, bem como nos permissivos da Lei Federal nº 6.766/79 e suas alterações, art.30, 

inciso VIII e o art.182 da Constituição da República de 1988; 

 

CONSIDERANDO os requerimentos protocolizados sob o números 1.810/2018 e 

5.682/2019 onde a empresa TEMPORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ nº 09.391.192/0001-89 solicita a aprovação de unificação de área e aprovação 

de loteamento “Vila Quintas do Imperador” referente aos registros imobiliários das 

matrículas nº 28.841, área remanescente 1 medindo 9.852,07m2,  nº28.846, travessa sanitária 

01, medindo 410,07m2 e, nº 28.852, estação elevatória de esgotamento sanitário (EEES)  

medindo 120,00m2 pretendendo a unificar as referidas áreas para 10.382,14m² e posterior 

parcelamento de solo urbano na modalidade de loteamento das áreas denominando de 

loteamento “Vila Quintas do Imperador” registros perante o cartório do 1º ofício de imóveis 

da comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que a área de 10.382,14m² unificada possui proposta de 

parcelamento de solo na modalidade de “loteamento convencional aberto” da seguinte forma; 

Área remanescente 1, medindo 1.188,80m2, travessa sanitária medindo 224,19m2, travessa 

sanitária 2, medindo 40,52m2, estação elevatória de esgoto sanitário medindo 226,62m2, área 

verde medindo 1.256,74m2, área verde 1, medindo 879,68m2, área em ruas medindo 

2.538,10m2 e, 11 (onze) lotes totalizando a área de 4.027,49m2 assim identificados; na 

Quadra nº05, lote nº20, com 312,50m2, lote nº21, com 321,45m2, lote nº22, com 333,53m2, 

lote nº23, com 345,29m2, lote nº24, com 306,93m2, lote nº25, com 405,90m2 e, Quadra nº17, 

com o lote nº01, medindo 318,85m2, lote nº02, medindo 370,53m2, lote nº03, medindo 

377,15m2, lote nº04,  medindo 413,66m2 e lote nº05, medindo 521,70m2, nos termos do 

memoriais descritivos e projetos de loteamento do procedimento administrativo; 
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CONSIDERANDO que a comissão de avaliação de imóveis que analisa 

aprovação de loteamentos, nomeada através da Portaria nº617/2022, manifestou favorável à 

aprovação do loteamento e que a aceitação é bilateral quanto à área institucional com 

689,38m2, equivalente a 17,11% da área convertida em lotes, ou seja, composta pelas áreas 

descritas pelos lote nº01, medindo 318,85m2 e lote nº02, medindo 370,53m2 ambos da quadra 

nº17, nos termos do relatório da comissão de avaliação de imóveis, datado de 27/06/2022; 

 

CONSIDERANDO as obras de urbanização no prolongamento da Rua Capitão 

Fabricio Carvalho, no prolongamento da Rua Maria Nogueira de Miranda e Rua Nelson 

Nogueira de Miranda estão executadas em suas infraestruturas, à exceção da iluminação 

pública, conforme SMOMA/TOP/124/2021, bem como menção da comissão trina no parecer 

datado de 27/06/2022, não havendo necessidade de prestação de garantia da entrega das obras 

de infraestrutura, na forma do art.18, inciso V, da Lei Federal nº6.766/79, observando assim o 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; 

 

CONSIDERANDO entretanto, necessidade de complementação da iluminação 

pública no trecho de prolongamento de via e que esta é de responsabilidade da empreendedora 

e que a mesma está sujeita a multa administrativa prevista no art.55 da Lei Complementar 

nº33, de 27 de outubro de 2011, caso ocorra descumprimento da execução das obras do 

empreendimento, estando, portanto, preservada a imposição coativa de medidas a serem 

adotadas pela Administração diante de eventuais resistências, a chamada coercibilidade; 

 

CONSIDERANDO que a comunicação interna nº44/2018 do Departamento de Meio 

Ambiente não apresentou óbice de cunho ambientais, informando que não há áreas de 

preservação permanente; 

 

CONSIDERANDO que o termo de análise deliberação nº15/2019 do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA não encontrou óbices ambientais, não 

sendo as áreas consideradas de preservação permanente – APP; 

 

CONSIDERANDO o teor da comunicação interna SMOMA/TOP/37/2022 que narra 

que os projetos topográficos e os memoriais descritivos estão aptos e aprovados tecnicamente; 

  

CONSIDERANDO que as certidões positivas de débito no âmbito municipal 

encontram-se em parte com questionamento em procedimento administrativo tributário, em 
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parte dizem respeito a outros imóveis de propriedade dos requerentes, não se vislumbrando 

afetação ou ônus ao imóvel em questão, na forma do parágrafo único do art.5º da Lei 

Complementar n º33, de 27 de outubro de 2011, valendo destacar ainda que em relação a área 

do loteamento consta certidão negativa de débito nº4.005/2022 referente a inscrição municipal 

nº1160477.0; 

 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas e demais 

incidências da espécie, registros, demais certidões, memoriais e levantamentos topográficos 

aprovados em 21/02/2022 pela Secretaria Municipal de Planejamento, sendo possível o 

atendimento. 

DECRETA: 

 

Art.1º. Ficam aprovados os projetos de unificação e de loteamento convencional 

aberto localizado nesta cidade, identificado como área remanescente 1A, conforme aos 

registros imobiliários das matrículas nº 28.841, área remanescente 1 medindo 9.852,07m2,  

nº28.846, travessa sanitária 01, medindo 410,07m2 e, nº 28.852, estação elevatória de 

esgotamento sanitário (EEES)  medindo 120,00m2, que passam ser unificadas para 

10.382,14m² parcelando-as na modalidade de loteamento que passa ser denominado de “Vila 

Quintas do Imperador” registros perante o cartório do 1º ofício de imóveis da comarca de 

Conselheiro Lafaiete, de propriedade de TEMPORE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº 09.391.192/0001-89. 

 

Parágrafo Único. Após unificadas as áreas, o parcelamento do solo, na modalidade de 

loteamento aberto previsto na Lei Federal nº6.766/79 é identificado da seguinte forma; Área 

remanescente 1, medindo 1.188,80m2, travessa sanitária medindo 224,19m2, travessa 

sanitária 2, medindo 40,52m2, estação elevatória de esgoto sanitário medindo 226,62m2, área 

verde medindo 1.256,74m2, área verde 1, medindo 879,68m2, área em ruas medindo 

2.538,10m2 e, 11 (onze) lotes totalizando a área de 4.027,49m2 assim identificados; na 

Quadra nº05, lote nº20, com 312,50m2, lote nº21, com 321,45m2, lote nº22, com 333,53m2, 

lote nº23, com 345,29m2, lote nº24, com 306,93m2, lote nº25, com 405,90m2 e, Quadra nº17, 

com o lote nº01, medindo 318,85m2, lote nº02, medindo 370,53m2, lote nº03, medindo 

377,15m2, lote nº04,  medindo 413,66m2 e lote nº05, medindo 521,70m2, nos termos do 

memoriais descritivos e projetos de loteamento do procedimento administrativo nº1810/2018 

e 5682/2019 aprovados pela SEPLAN na data de 21/02/2022 e que são parte integrante do 

presente decreto. 
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Art.2º. O empreendedor transferirá ao Município de Conselheiro Lafaiete-MG área 

institucional com 689,38m2, equivalente a 17,11% da área convertida em lotes, ou seja, 

composta pelas áreas descritas pelos lote nº01, medindo 318,85m2 e lote nº02, medindo 

370,53m2 ambos da quadra nº17, nos termos do relatório da comissão de avaliação de 

imóveis, datado de 27/06/2022. 

 

Parágrafo Único. As áreas institucionais destinadas aos equipamentos públicos de 

que trata o “caput” independem do alvará de vendas e passam a integrar ao domínio público 

com o registro do Loteamento. 

 

Art.3º Fica aprovado o memorial descritivo do empreendimento das obras de 

infraestrutura executadas conforme parecer SMOMA/TOP/124/2021, bem como menção da 

comissão trina no parecer datado de 27/06/2022 observando os seguintes parâmetros para o 

loteamento;  

 I – Abertura do prolongamento da Rua Maria Nogueira de Miranda com 

largura de 13,00m, sendo 8,00 m de pista e 2,50m de passeio de cada lado; 

II – Abertura prolongamento da Rua Capitão Fabricio Carvalho, com 

largura de 13,00m, sendo 8,00 m de pista e 2,50m de passeio de cada lado; 

III - Implantação do sistema de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário; 

IV- Implantação do sistema de captação de águas pluviais; 

V- Implantação de pavimentação asfáltica e instalação de meio fio; 

VI- Implantação do sistema de iluminação pública a ser realizada no prazo 

de 12 (doze) meses, contados da publicação deste decreto, sob pena de multa prevista no 

art.55 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011; 

 

Art.4º. O presente loteamento terá como objetivo a comercialização de lotes para 

habitação residencial, comércio e serviços, enquadrados na ZR3 - Zona Residencial nº03. 

 

§1º.  Ficam aprovadas as dimensões médias das unidades do presente loteamento em 

438,07m2, bem como o memorial descritivo do empreendimento, inclusive quanto às larguras 

das ruas, passeios e pista de rolamento.  

 

§2º.  Na forma do §3º do art.23 da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 

2011, a totalidade dos passeios de que trata o art.3º deste decreto, caso ainda não estejam 

executados, deverão ser pavimentados no prazo de 06 (seis) meses a contar a publicação do 
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presente decreto, na largura de 1,5 m (um metro e meio) contado da extremidade do meio fio, 

observando a mesma inclinação da via pública em que esteja situado e serão executados às 

expensas do responsável pelo parcelamento, sob pena de multa prevista no art.55 da Lei 

Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011; 

 

Art.5º. Com a aprovação do presente parcelamento do solo urbano na forma de 

loteamento aberto e de seu respectivo registro imobiliário, passam a integrar o domínio 

público as áreas descritas no projeto de loteamento em conformidade com o disposto no art.16 

da Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011. 

 

Art.6º. O alvará de vendas só será expedido após satisfação em termos formais da 

legislação aplicável com o conseqüente expediente liberatório da Secretaria Municipal de 

Planejamento, após a conclusão integral da iluminação pública remanescente da 

infraestrutura, bem como da fiel observância do cumprimento do disposto no 3º do art.23 da 

Lei Complementar nº33, de 27 de outubro de 2011, no que se refere aos passeios. 

 

Parágrafo Único. O empreendedor do loteamento deverá arcar com todas as 

despesas e valores pecuniários decorrentes da execução das obras do remanescente da 

urbanização e da realização dos passeios, não cabendo nenhum ônus ao Município. 

 

Art.7º. É de total responsabilidade do empreendedor observar eventuais 

condicionantes impostas pelo órgão de Meio Ambiente, bem como de eventuais aprovações 

de projetos de intervenção, ficando o responsável pelo descumprimento sujeito às multas 

pertinentes. 

 

Art.8º. Decorridos os prazos fixados neste decreto, a Secretaria Municipal de 

Planejamento deverá fazer vistoria no empreendimento com o objetivo de acompanhar o 

cumprimento do presente em relação a iluminação pública remanescente e eventuais 

complementações dos passeios aos lotes do empreendimento e a aplicação dos dispositivos da 

Lei Complementar nº33/2011.  

 

Art.9º.  Fica reconhecida a conveniência administrativa e o interesse público na 

aprovação do presente parcelamento do solo urbano; 

 

Art.10.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Conselheiro Lafaiete, 05 de setembro de 2022. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral 

Subprocurador 

 

 

Daniel Moreira Coelho 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

 


