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DECRETO N.º 251/2018 
 

 

"DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO 

DENOMINADO "RESIDENCIAL RESERVA REAL 2", NESTE 

MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran 

Silva Couri, no uso das atribuições legais, especialmente 

daquelas que são conferidas pelo art. 12, item XXI e art. 73, 

inciso IV da Lei Orgânica do Município de Visconde do Rio 

Branco, o disposto na Lei Complementar nº. 023/2006 de 29 de 

dezembro de 2006 e art. 28 da Lei Complementar nº. 041/2014 de 

01 de dezembro de 2014; e a vista dos documentos, elementos, 

informações e pareceres constantes do Processo Administrativo 

contido no Requerimento Protocolado sob o nº. 1.421/2018 de 12 

de março 2018;  

 

 DECRETA: 
 

Art. 1º.  Fica aprovado com ressalvas, a execução do 

plano do Empreendimento Imobiliário Urbano denominado de 

"RESIDENCIAL RESERVA REAL 2", em imóvel sob matricula n.º 

27.199 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 

Visconde do Rio Branco, loteamento este de propriedade da 

empresa Barreto Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade 

jurídica, inscrita no CNPJ sob nº. 17.009.220/0001-89, com 

sede na Rua Eugênio de Melo, nº. 423/A, Centro, na cidade de 

Visconde do Rio Branco/MG, localizado Rua General Osório, 

Bairro Jardim Dona Jovina, Perímetro Urbano deste Município, 

como está definido no projeto, submetido ao crivo da 

Secretaria Municipal de Execução Fiscal e Fazenda (Setor de 

Cadastro Imobiliário), na forma das diretrizes, plantas, 

memoriais, cronograma físico-financeiro de execução de obras e 

demais documentos e informações constantes do Processo 

Administrativo de Aprovação contido do Requerimento 

Protocolado sob o nº. 1421/2018 de 12 de março de 2018, com 

área total de 27.375,93m² (vinte e sete mil trezentos e 

setenta e cinco metros e noventa e três centímetros 

quadrados), assim distribuídos: 

a) Áreas dos lotes (66 lotes) – 15.955,43 m² 
b) Área Institucional sendo: 
    b.1) Equipamento Comunitário 1 – 326,89m² 
    b.2) Equipamento Comunitário 2 – 1.056,21m² 
    b.3) Equipamento urbano 1 – 164,70m² 
    b.4) Equipamento urbano 2 – Complemento Suplementar de 

área destinada a Equipamento Urbano com a doação ao Municipio 

da Matricula do CRI sob o nº. 23.707 de terreno medindo 

140,00m por 22,00m de frente para a Rua Maria do Dodô, 

conforme previsto no art. 6º.,§1º. Item V da LC 041/2014 de 01 

de dezembro de 2014.  

c) Área Verde sendo: 
    c.1) Área Verde 1 – 1.573,80m² 
    c.2) Área Verde 2 – 3.357,26m²  
d) Servidões sendo: 
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    d.1) Servidão 1 – 1.109,77m² 
    d.2) Servidão 2 – 424,88m²  
e) Área de Arruamento – 3.406,99m² 
f) Área total loteada 27.375,93 m². 

 
  Art. 2º.  A Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana 

tomará todas as providências quanto a fiscalização dos 

trabalhos de implantação do loteamento, no que diz respeito às 

obras a serem executadas, fazendo com que sejam observados e 

cumpridos os programas estabelecidos no Processo e os 

ordenamentos prescritos na legislação vigente.  

 
 Art. 3º. O loteamento é de característica essencialmente 

residencial e assim deve ser considerado, para os efeitos da 

Lei do Parcelamento do Solo e demais disposições legais 

pertinentes. 

 
 Art. 4º. As Obras de infra-estrutura do empreendimento 

obedecerão as normas da legislação aplicáveis; com estrita 

observância das normas das prescrições estabelecidas e das 

posturas municipais constantes das Leis pertinentes, do Plano 

Diretor e do Código de Obras desta Municipalidade. 

 
Art. 5°. Faz parte integrante deste decreto o Termo de 

Compromisso e Caução, anexo I. 

 
Art. 6º. Fica estabelecido o prazo de 02 (dois) anos, 

depois da publicação deste Decreto, com inicio do termo a 

partir da comunicação, por escrito, do inicio dos trabalhos, 

para a entrega do empreendimento todo executado, com 

obediência rigorosa dos prazos constantes do cronograma 

apresentado e aprovados no Processo, constando as obras das 

benfeitorias exigidas, das especificações a seguir enumeradas:  

I - Terraplanagem;  
II – Guias e Sarjetas;  
III – Galerias de Águas Pluviais;  
IV – Sistema de Abastecimento de Água Potável; 
V – Sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto;  
VI - Pavimentação;  
VII – Implantação de Rede Elétrica e Iluminação Pública;  
VIII – Plantio de árvores (calçadas e área públicas);  
IX – Reflorestamento ciliar;  
X – Rampas para deficientes;  
XI – Demarcação de lotes; 
XII – Placas com os nomes das ruas; 
XIII – Outras infraestrutura necessárias.  

 
Art. 7º. Como garantia de execução das obras de 

infraestrutura preconizadas e impostas no item 6 do Termo de 

Compromisso do Loteamento Residencial Reserva Real 2, dará a 

instituidora do empreendimento, em caução, a favor do 

Município através deste instrumento e anotação à margem da 

Matricula do CRI onde ocorrerá o seu registro, os lotes 

indicados na planta e memorial descritivo, sendo o lote 01 da 

Quadra D, com 330,33m
2
 e lote 07 da Quadra B, como 175,51m

2
, 
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perfazendo um total de 02 lotes no valor venal total atual de 

R$107.773,77. 

 
Art. 8º. A definitiva aprovação do plano a que se refere 

o artigo 1º, somente se efetivará se considerará em vigor 

depois que o empreendimento estiver totalmente implantado com 

todas as obras concluídas e após a necessária expedição do 

Termo de Verificação de Obras e recebimento das benfeitorias, 

pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana, na 

esteira das normas e disposições das Leis e regulamentos 

vigentes.  

 
Art. 9º. Fica a Secretaria Municipal de Execução Fiscal e 

Fazenda, autorizada a expedir as Licenças devidas ao 

empreendimento cumpridas todas as formalidades estabelecidas 

pelos demais órgãos municipais. 

   

Art. 10. As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto correrão à conta das dotações próprias do orçamento, 

suplementadas se necessária.  

 
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 
Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


