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DECRETO Nº 149 , DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ÁREA DE TERRENO DE 70.036 M2 PARA 

FINS DE INTERVENÇÃO EM APP, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE 

ALMEIDAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ONDE A COPASA ENCONTRA-SE EM 

ATIVIDADE COM SUA UNIDADE ETA-ALMEIDAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 

90 inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “e”, todos da Lei Orgânica do Município e artigo 6º 

do Decreto Lei nº 3.365/41; 

 

CONSIDERANDO que a COPASA-MG é concessionária dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do Município e de seus diversos bairros; 

CONSIDERANDO que a concessão original é decorrente da autorização legislativa conforme 

lei municipal n° 2.103/79, desde os idos de 1980; 

CONSIDERANDO que desde então ocupa na localidade de almeidas área de 70.036 m2, onde 

em execução a concessão pratica captação, tem sua ETA (estação de tratamento de água), suas 

elevatórias de água bruta e tratada, sua casa de química, adutora, etc.; 

CONSIDERANDO que nos limites da mesma área necessita ampliar suas atividades face 

obrigações assumidas no contrato de concessão/programa, e em consequência intervir em área 

de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que a resolução do CONAMA 369, de 28/03/2006, classifica como de 

utilidade pública obras essenciais de infraestrutura de diversos serviços públicos entre eles o de 

saneamento básico, conforme art. 2°, I “b”; 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 20 da lei que instituiu o plano diretor 

do Município que trata da política urbana e meio ambiente; 

CONSIDERANDO expediente da COPASA-MG em que argumenta da necessidade da 

regularização da estação de tratamento de água ETA-ALMEIDAS por força da deliberação 153 

do COPAM; 

CONSIDERANDO que para regularização imprescindível a intervenção em área de 

preservação permanente; 
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DECRETA: 

Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de possibilitar regular intervenção 

em área de preservação permanente-APP, em extensão de 70.036,00m2 (setenta mil e trinta e 

seis metros quadrados), sita na localidade de Almeidas, zona rural do Município de Conselheiro 

Lafaiete, onde a COPASA já encontra-se de posse e no exercício de suas atividades, para fins de 

regularização de sua estação de tratamento de água, em atendimento a deliberação 153 do 

COPAM, área com a seguinte descrição topográfica: 

Ponto de Partida (PP) materializado no MARCO MT2511, denominado vértice 1, onde inicia-

se a descrição desta área, de coordenadas N 7.719.082,58m e E 629.849,68m; deste, segue 

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias: 

200°26'02" e 25,03 m até o vértice 2, de coordenadas N 7.719.059,12m e E 629.840,94m;  

179°22'05" e 60,14 m até o vértice 3, de coordenadas N 7.718.998,98m e E 629.841,60m;  

179°08'17" e 47,89 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.718.951,10m e E 629.842,32m;  

178°59'21" e 58,32 m até o vértice 5, de coordenadas N 7.718.892,79m e E 629.843,35m;  

114°24'32" e 8,69 m até o vértice 6, de coordenadas N 7.718.889,20m e E 629.851,27m;  

187°23'34" e 49,44 m até o vértice 7, de coordenadas N 7.718.840,18m e E 629.844,90m;  

178°11'03" e 46,94 m até o vértice 8, de coordenadas N 7.718.793,26m e E 629.846,39m;  

88°31'42" e 20,15 m até o vértice 9, de coordenadas N 7.718.793,77m e E 629.866,53m;  

88°22'26" e 37,68 m até o vértice 10, de coordenadas N 7.718.794,84m e E 629.904,20m;  

98°07'58" e 42,57 m até o vértice 11, de coordenadas N 7.718.788,82m e E 629.946,34m;  

90°51'45" e 52,55 m até o vértice 12, de coordenadas N 7.718.788,03m e E 629.998,88m;  

90°52'49" e 60,17 m até o vértice 13, de coordenadas N 7.718.787,10m e E 630.059,05m;  

41°20'08" e 15,75 m até o vértice 14, de coordenadas N 7.718.798,93m e E 630.069,45m;  

8°25'58" e 40,14 m até o vértice 15, de coordenadas N 7.718.838,64m e E 630.075,34m;  

9°37'40" e 77,12 m até o vértice 16, de coordenadas N 7.718.914,67m e E 630.088,24m;  

349°56'46" e 68,00 m até o vértice 17, de coordenadas N 7.718.981,63m e E 630.076,37m;  

25°18'28" e 55,14 m até o vértice 18, de coordenadas N 7.719.031,47m e E 630.099,94m;  

17°24'54" e 37,36 m até o vértice 19, de coordenadas N 7.719.067,12m e E 630.111,12m;  

342°02'08" e 21,57 m até o vértice 20, de coordenadas N 7.719.087,64m e E 630.104,46m;  
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264°11'22" e 35,41 m até o vértice 21, de coordenadas N 7.719.084,05m e E 630.069,24m;  

309°41'48" e 12,12 m até o vértice 22, de coordenadas N 7.719.091,79m e E 630.059,92m;  

272°32'25" e 54,91 m até o vértice 23, de coordenadas N 7.719.094,23m e E 630.005,06m;  

248°43'04" e 67,75 m até o vértice 24, de coordenadas N 7.719.069,64m e E 629.941,93m;  

255°09'06" e 36,41 m até o vértice 25, de coordenadas N 7.719.060,31m e E 629.906,74m;   

291°19'20" e 61,26m até o vértice 1, onde teve início e  termina esta descrição fechando um 

polígono com área de 70.036,21m², fazendo divisa dos vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

e 13 com terreno do mesmo proprietário e dos vértices 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 e 1 com a lagoa. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro, a partir, de coordenadas N m e E m, e encontram-se representadas no 

Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso -23, tendo como datum o 

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 

projeção U T M, datado de outubro de 2017, de responsabilidade de Teodomiro Matos Bicalho, 

engenheiro civil, portador do CREA-MG 49.617/D,  

 

Art. 2º - Fica a COPASA-MG autorizada a implementar junto aos órgãos ambientais todas as 

ações necessárias ao licenciamento para intervenção.   

 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 

sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração 

e na forma da Lei. 

 

 Conselheiro Lafaiete, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 

 


