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 Decreto nº538, de 10 de janeiro de 2023. 

 
APROVA PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - NÚCLEO 

URBANO NO BAIRRO PAULO VI LOCALIZADO NAS VIAS PÚBLICAS 

AVENIDA DONA MANINHA JUNQUEIRA, RUA MARIA DOS REIS 

DAMASCENO E RUA JOSÉ SOARES PECHINCHA EM CONSELHEIRO 

LAFAIETE NA MODALIDADE DE REURB-S 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, art.30, VIII  da CR/88,  art.30 do decreto 

federal nº9.310, de 15 de março de 2018, nos artigos 12, 13 e 40 da Lei Federal nº 13.465, de 

11 de julho de 2017, bem como disposto no art.64 da Lei Federal nº12.651/2012 e; 

  

CONSIDERANDO que o Núcleo Habitacional no Bairro Paulo VI, localizado nas 

vias públicas Avenida Dona Maninha Junqueira, Rua Maria dos Reis Damasceno e Rua José 

Soares Pechincha, tem ocupações de áreas anteriores a 22/12/2016 em  área remanescente de 

propriedade da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB e que esta por 

meio do ofício nº73/2018,  colocou à disposição do Município a área para fins doação com o 

fim de propiciar regularização fundiária; 

 

CONSIDERANDO  que a área a realizar é decorrente da aprovação do loteamento 

Marcos Otávio promovido pela COHAB e está contida numa área maior dentro da matrícula 

nº1.129 perante o cartório do 2º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete; 

 

CONSIDERANDO que na comunicação interna nº241/2021 na data de 13/12/2021, o 

Departamento Municipal de Meio Ambiente manifesta que as ocupações são passíveis de 

serem regularizadas, sem ampliações e novas edificações em área de preservação permanente. 

 

CONSIDERANDO que o Departamento Municipal de Meio Ambiente realizou 

estudo técnico ambiental para a regularização de parte da área verde ocupada, na forma do 

art.64 da Lei Federal nº12.651/2012, devendo ser observadas suas conclusões; 

 

CONSIDERANDO que é objetivo da municipalidade regularizar as ocupações em 

conformidade com a legislação vigente, a fim de proporcionar dignidade aos moradores do 

núcleo e, desta forma, melhorar as infraestruturas básicas, ainda, adequar contribuições ao 

governo municipal, afim de subsidiar melhorias no núcleo e titulação de seus ocupantes e que 

neste sentido, também é o objetivo do Inquérito Civil Público nº0183.12.000694-9; 

 

CONSIDERANDO que nos termos do Decreto Municipal nº647, de 03 de agosto de 

2020, o Município instaurou procedimento administrativo de regularização fundiária no 

Bairro Paulo VI na modalidade de REURB-S, com alteração pelo Decreto Municipal nº302, 

de 07 de fevereiro de 2022 e, que na data de 07/02/2022, publicou o edital de notificação 

nº01/2022 para conhecimento de confrontantes e eventuais manifestações, não havendo 

oposição; 
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CONSIDERANDO que o projeto urbanístico com as demarcações dos imóveis foram 

realizados pelo Município e aprovados pela Secretaria de Planejamento no dia 27/12/2022, 

mencionando área por área e ocupante, bem como a numeração dos prédios; 

 

CONSIDERANDO que as etapas previstas no procedimento e na legislação foram 

observadas e que o núcleo habitacional conta hoje com número superior a 50 (cinquenta)  

unidades habitadas por ocupantes identificados, estando as vias públicas dotadas das 

infraestruturas essenciais. 
DECRETA: 

 

Art.1º. Fica deferido e aprovado nos termos do art.40, inciso II da Lei Federal nº 

13.465, de 11 de julho de 2017  o projeto de regularização fundiária na modalidade de 

REURB-S, no Núcleo Habitacional do Bairro Paulo VI, em Conselheiro Lafaiete/MG, 

assentamento consolidado e urbanizado na Avenida Dona Maninha Junqueira e seu 

prolongamento na Avenida Maria Reis Damasceno e Rua José Soares Pechincha, Bairro 

Paulo VI, em parte da área remanescente identificada como área verde da Companhia de 

Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB, contida numa área maior dentro da 

matrícula nº1.129 perante o cartório do 2º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete. 

 

§1º. Faz parte integrante do presente decreto a documentação instrutória da REURB 

perante a Secretaria Municipal de Planejamento, em especial os projetos aprovados e demais 

documentos referentes ao cumprimento da legislação, sendo que a identificação dos ocupantes 

e área regularizada consta do projeto urbanístico. 

 

§2º. A área verde não ocupada no remanescente da gleba de terras e que não integra o 

projeto urbanístico aprovado pelo Município não poderá objeto de ocupações, ficando a 

Secretaria de Planejamento incumbida da fiscalização e adoção de medidas cabíveis para as 

notificações e demais providências administrativas. 

 

Art.2º. Com a aprovação do projeto de regularização fundiária, ficam autorizadas as 

emissões dos Certificados de Regularização Fundiária – CRF’s, de forma coletiva ou 

individual, dispensado o cronograma de execução de obras, eis que as vias públicas citadas já 

estão urbanizadas. 

Art.3º. Com as emissões individuais ou coletivas dos Certificados de Regularização 

Fundiária – CRF’s, o projeto urbanístico e demais documentos, a Secretaria de Planejamento 

promoverá o protocolo da REURB junto ao registro imobiliário perante o cartório de Imóveis 

competente da Comarca, ficando as Secretarias Municipais de Planejamento e de Fazenda 

incumbidas e autorizadas a proceder com os lançamentos junto ao cadastro municipal do 

IPTU. 

Parágrafo Único. Havendo pendências ou notas devolutivas do cartório de imóveis 

para a legitimação de posse objeto de registro das CRF’s, a SEPLAN em conjunto com os 

demais órgãos da municipalidade promoverão os devidos ajustes para o perfeito atendimento 

do objetivo da REURB quanto a titulação dos ocupantes. 
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Art.4º. Os imóveis identificados como lotes nº 02,17,18,21,22,23,24 e 25 das Ruas 

Maninha Junqueira e José Soares Pechincha onde possuem edificações parcialmente ou 

totalmente em área de preservação permanente deverão firmar um termo de compromisso 

junto ao Departamento de Meio Ambiente de não realizar lançamento de efluentes, resíduos 

sólidos e de não realizar supressão de vegetação nativa e demais condicionantes constantes do 

estudo técnico ambiental para a regularização de parte da área verde ocupada, na forma do 

art.64 da Lei Federal nº12.651/2012. 

 Art.5º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 10 de janeiro de 2023. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal 

 

 

 
Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador  

 

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  

Subprocurador  

 

 

 

 

 

 

 



Paulo VI

Maninha Junqueira
CN 1m

Lotes

Construcao

Drenagem

Nascente

Lotes Santa Fé

Quadras PAULOVI

Vegetação

Influência Drenagem 30m

Influência Drenagem 15m

Influência Nascente 50m

Legenda

BAIRRO PAULO VI : RUA MANINHA JUNQUEIRA
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