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DECRETO Nº 1.486/2012, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

 

 

Aprova o projeto de loteamento denominado 

“Residencial Califórnia”, na cidade de Cabeceira 

Grande. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE – MG., no uso das atribuições que lhe 

conferem os artigos 76, inciso III, e 77, incisos IV e XII da Lei Orgânica do Município e com fulcro na Lei 

6.766/79, 

 

 DECRETA:  

 

 Art. 1º Fica aprovado o projeto de loteamento urbano denominado Residencial Califórnia, situado 

dentro do Perímetro Urbano estabelecido pela Lei 380/2012, no Município de Cabeceira Grande-MG, 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí-MG sob a matrícula nº 34.167, o qual 

apresenta a seguinte estatística:  

 

 Área de Ruas  - 27.016,41m²  -  27,546% 

 Área de Lotes  - 56.223,71m²  -  57,325%  

Área Verde  -   9.812,68m²  -  10,005% 

Área Institucional -        4.904,28,00m²  -    5,000% 

 Área total a ser loteada -         98.078,40 m²  -            100,000% 

 

Número de Quadras -      11   

Número de Lotes -      221 

 

  Parágrafo único. Integram este Decreto cópia do projeto do loteamento contendo levantamento 

planimétrico e memorial descritivo, do termo de responsabilidade, do cronograma de implantação do 

loteamento, da documentação do imóvel, das certidões negativas e da licença ambiental, do termo de 

compromisso e do termo de caução.  

 

Art. 2º 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. 3º 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 e do Código de Obras e Zoneamento da Municipalidade. 
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Art. 4º A Secretaria de Obras 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. 5º No ato do registro do projeto do loteamento, o loteador deverá transferir ao Município de 

Cabeceira Grande, mediante escritura pública e sem qualquer ônus ou encargos, a propriedade das áreas de 

ruas, das áreas verdes e das áreas de uso institucional, indicadas no projeto. 

 

Art. 6º O loteador deverá apresentar à Prefeitura, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os projetos de 

Rede Coletora de Esgoto Cloacal e de Terraplanagem e Pavimentação, de acordo com as normas da ABNT 

e do DNIT, sob pena de caducidade.  

 

Art. 7º Como garantia de execução das obras de infra-estrutura, dará o empreendedor do loteamento, 

em caução, através de escritura pública, os lotes indicados na planta e memoriais, numerados de 04 ao 23 

da Quadra 08; 01 ao 16 da Quadra 09; 01 ao 17 da Quadra 10 e 01 ao 17 da Quadra 11, perfazendo um total 

de 70 (setenta) lotes, na forma do competente termo de caução. 

 

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Cabeceira Grande, 28 de dezembro de 2012. 

 

  

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal  

 


