
 

 

LEI N.º 2.780/2022 
 
 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

AUMENTA O PERÍMETRO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1.º Fica acrescido ao perímetro urbano do Município de Coqueiral a área de terreno, 

abaixo especificada: 

 

I. Área de terreno com 20.000,00 m² (vinte mil metros quadrados), situada na 

localidade denominada “Lagoinha”, neste Município, Registrado no Livro número 2, 

sob a Matrícula número 40115, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Boa Esperança-MG, com as seguintes medidas e confrontações: inicia no vértice V1, 

E 454.594,45 N 7.655.755,04 do SGB, referência meridiano central hº 

45º00’00.000000” WGr, do Datum Sirgas 2000 (UTM), daí segue pela cerca de 

arame, confrontando com a Avenida Flemming Larsen, com as seguintes distâncias: 

38,74 m até o V1A, volve a direita paralelo à cerca de alambrado, confrontando com 

a Gleba B, com as seguintes distâncias: 120,00 m até o V1B; volve à direita também 

confrontando com a Gleba B com as seguintes distâncias: 130,00 m, até o V1C, 

volve novamente à direita confrontando com a Gleba B com as seguintes distâncias: 

106,04 m, até o V47; volve à direita confrontando com a faixa de domínio da Rodovia 

AMG 1.005 com as seguintes distâncias: 126,75 m até o V48; 65,42 m até o V1, 

ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área de 20.000 m²; 

estando cadastrada no INCRA sob o n.º 951.100.465.313-5. 

 

Art. 2.º O referido imóvel é de propriedade da Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 

Três Pontas Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 25.266.685/0001-43, com 

sede na Rua Bento de Brito, n.º 110, Centro, Três Pontas-MG, CEP 37190-000, representada 

consoante disposto em seu Estatuto Social. 

 

Art. 3.º Compõe a presente Lei o Anexo Único: Expansão de Perímetro Urbano – Projeto 

específico. 

 

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra vigor na data de sua 

publicação. 

 

Coqueiral, 30 de dezembro de 2022. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 



 

 

 

ANEXO ÚNICO 

EXPANSÃO DE PERÍMETRO URBANO 

PROJETO ESPECÍFICO 

 

Objetivo: Atendimento ao Artigo 42-B da Lei 10.257/2001 – Estatuto das Cidades. 

Área da expansão: 20.000m² no local denominado Lagoinha, na Fazenda das Laranjeiras, com 

frente para a Avenida Flemming Larsen. 

Proprietário: COCATREL – Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas – MG. 

Tipo: Terreno para implantação da nova unidade. 

Responsável Técnico: Flávio Mesquita Campos Ferreira – Engenheiro Civil. 

 

O artigo 42-B da Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, estipula 

que os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação 

desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha alguns parâmetros mínimos. 

Eis que, para este projeto especificamente: 

I - Demarcação do novo perímetro urbano: apresentada no mapa em anexo. 

II - Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a 

controle especial em função de ameaça de desastres naturais: o terreno não apresenta 

trecho sujeito a riscos geológicos/geotécnicos que necessitem de controle especial em função de 

ameaça de desastres naturais. A única restrição à urbanização refere-se à distância mínima 

obrigatória de 15,00m (quinze metros) da faixa de domínio da Rodovia AMG-1005, a qual foi 

respeitada, conforme indica o mapa em anexo.      

III - Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais: o estabelecimento 

de diretrizes específicas não se aplica a este caso,  pois a área de expansão do perímetro 

urbano supra referida se encontra em território com urbanização consolidada e foi adquirida para 

a implantação da Nova Unidade Cocatrel Coqueiral, composta, em suma, por Unidade de 

recebimento e armazenamento de grãos de café cru, Loja de insumos agrícolas e variedades e 

Atendimento ao Cooperado, sem possibilidade de parcelamento do solo. 

IV - Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 

promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda: este 

inciso também não se aplica, visto que a área em questão não será objeto de parcelamento do 

solo. Ainda assim, a implantação da nova unidade gerará benefícios indiretos ao município, com 

o aumento da geração de emprego e renda, além do aumento da arrecadação com a cobrança 

do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) incidente sobre a área. 



 

 

V - A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de 

zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o 

uso habitacional for permitido: este inciso também não se aplica, visto que a área em questão 

não será objeto de parcelamento do solo, não apresentará uso habitacional e não conterá zonas 

especiais de interesse social. 

VI - Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural: este inciso também não se aplica, visto que a área em questão 

teve seu uso agrícola descaracterizado e não possui trechos de preservação ambiental ou de 

proteção de patrimônio histórico e cultural. 

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a 

recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder 

público: a área objeto da expansão urbana já se encontra em território com urbanização 

consolidada, o que torna a definição de mecanismos para distribuição dos ônus e benefícios 

secundária. Os custos com a implantação do empreendimento serão exclusivamente da 

cooperativa e, para o município, não incidirão ônus substanciais que o possa inviabilizar, uma 

vez que as áreas adjacentes já contam com infraestrutura básica, tais como via de acesso 

pavimentado (Avenida Flemming Larsen), abastecimento de água, esgoto e serviço de coleta de 

lixo. Lembrando que a expansão da rede de distribuição de energia elétrica será de 

responsabilidade da cooperativa. 

 



 

 

 


