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 Decreto nº 503, de 24 de novembro de 2022. 
 

APROVA DESMEMBRAMENTO 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 e; 

 

  

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 432-22-CSL-PAR, em 

05/05/2022, onde Pontal Imóveis Ltda, através do seu representante requereram aprovação do 

procedimento de  desmembramento de área do imóvel situado na rua Francisco Lourenço de 

Barros, bairro Jardim América, em Conselheiro Lafaiete-MG, identificado como ÁREA 02, 

medindo área de 4.335,00 m², conforme matrícula nº R-2-39673, Livro nº2-EQ, folhas nº02,  

registrado no imobiliário do 1º Ofício desta Comarca; 

 

CONSIDERANDO que há proposta de parcelamento do solo, na modalidade 

desmembramento de área, do terreno identificado como ÁREA 02,  medindo área de 4.335,00m² 

da seguinte forma:  09 (nove) lotes, identificados como lotes nº 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 na quadra nº 

03(três), tudo nos termos do memorial descritivo e levantamento topográfico nos autos do 

procedimento administrativo digital; 

 

CONSIDERANDO que o Departamento Municipal de Meio Ambiente deliberou 

positivamente em relação ao desmembramento de área, segundo o exposto no procedimento 

digital, visto que os lotes a serem constituídos não estão localizados em Área de Preservação 

Permanente - APP, aquelas definidas pela Lei Federal 12.651/2012 e Lei Estadual 20.922/2013; 

 

CONSIDERANDO que a via pública Luiz Radamés de Araújo, que margeia 

extensão dos lotes de nº 1 a nº 9 da quadra nº03, denominada pela Lei Municipal nº 5.856, de 19 

de abril de 2017, cuja delimitação e extensão obteve nova redação dada pela Lei Municipal nº 

6.034, de 15 de dezembro de 2020; 
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CONSIDERANDO que o processo foi submetido ao Setor de Topografia 

Municipal, conforme parecer no procedimento digital, na rua Luiz Radamés de Araújo foi 

apurado que o alinhamento está de acordo com o existente no local e apresentado no projeto, com 

ressalvas acerca de não possuir coleta de lixo, rede elétrica e iluminação pública; 

 

  CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Planejamento é favorável ao 

pleito formulado, tendo considerado apto as plantas, os levantamentos topográficos e os 

memoriais descritivos, conforme deferimento chancelado em 15/08/2022 no procedimento digital; 

 

CONSIDERANDO que os requerentes apresentaram “Termo de Compromisso”, 

assumindo, a obrigação de execução da eletrificação e iluminação pública na rua Luiz Radamés de 

Araújo; 

CONSIDERANDO que o procedimento foi instruído atendendo a Lei 

Complementar nº 33/2011, com as certidões os documentos necessários ao feito pelo sistema 

digital – Aprova e devidamente analisado e aprovado pelo Setor Técnico competente e que houve 

o recolhimento de tributos conforme guias anexas, sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

 Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de desmembramento de 

área do imóvel situado na rua Francisco Lourenço de Barros, bairro Jardim América, em 

Conselheiro Lafaiete-MG, identificado como ÁREA 02, medindo área de 4.335,00 m², conforme 

matrícula nº R-2-39673, livro nº 2-EQ, folhas nº 02,  registrado no imobiliário do 1º Ofício desta 

Comarca, de propriedade de Pontal Imóveis Ltda. 

 

Parágrafo único.  Após o desmembramento da área 02, esta passará a ser 

identificada da seguinte forma: lote 1 medindo área de 1.006,76m², lote 2 medindo área de 

332,65m², lote 3 medindo área de 315,72m², lote 4 medindo área de 352,32m², lote 5 medindo 

área de 379,90m² e lote 6 medindo área de 533,10m², lote 7 medindo área de 483,20m², lote 8 

medindo área de 491,35m² e lote 9 medindo área de 440,00m² conforme memoriais descritivos e 

levantamentos topográficos nos autos do procedimento administrativo digital nº 432-22-CSL-PAR 
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aprovados pela SEPLAN na data de 15/08/2022 os quais passam a fazer parte integrante do 

presente decreto.   

 

Art.2º. Os proprietários deverão executar as obras dos passeios nas áreas 

desmembradas de acordo com o artigo 23, § 3º, da Lei Complementar 33/2011 sob pena de multa. 

 

Art.3º. A contar da publicação da aprovação do presente desmembramento, os 

proprietários deverão observar o prazo de até 12 (doze) meses para a conclusão da implantação do 

sistema de iluminação pública e da rede de eletrificação. 

 

Parágrafo único. Os proprietários do desmembramento deverão arcar com todas 

as despesas e valores pecuniários decorrentes da execução da implantação do sistema de 

iluminação pública e da rede de eletrificação, não cabendo nenhum ônus ao Município, sob pena 

de multa nos termos do artigo 55, inciso I da Lei Complementar 33/2011. 

 

Art.4º. Decorridos os 12 (doze) meses do prazo fixado no art.3º, a Secretaria 

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

acompanhar o cumprimento do presente em relação a implantação do sistema de iluminação 

pública e da rede de eletrificação. 

               

Art.5º. A Secretaria Municipal da Fazenda deverá adotar as medidas necessárias 

para as anotações e correções do cadastro municipal referente ao IPTU. 

 

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

 

Conselheiro Lafaiete, 24 de novembro de 2022. 

 

  

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador 

 


