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DECRETO Nº 251 , DE 16 DE MAIO DE 2018. 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DE ‘SINAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME’, CNPJ/MF 
Nº 10.256.255/0001-73, LOCALIZADO NA LOCALIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE 
MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ENGENHOS PÚBLICOS 
DE INTERESSE DA COMUNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme artigos 12, 90 inci-

so 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 são públicos e notórios reiterados pleitos da Comunidade de São Vicente de 
Paulo, às margens da estrada que liga o Município de Conselheiro Lafaiete à Santana dos Montes, no 
sentido de ver ali construído e liberado, campo de futebol;  
 
CONSIDERANDO que a Secretária de Esporte Lazer e Turismo, através de seus auxiliares, apresentou 
à Chefia do Executivo a criação de campo de futebol, como área de lazer para a Comunidade de São 
Vicente de Paulo;  
 
CONSIDERANDO que através do mesmo expediente, sugeriu o espaço, objeto deste Decreto;  
 
CONSIDERANDO que a área indicada, em passado recente, mas, na condição privada, servia a aquela 
comunidade, como campo de futebol, o que não acontece mais; 
 
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, identificou a área a ser desapropri-
ada, através de planta e memoriais;  
 
CONSIDERANDO a urgência da medida, para imediata implantação do campo e seu uso pela Comuni-
dade; 
 
CONSIDERANDO que trata-se de comunidade que dista aproximadamente 15 km da sede do Municí-
pio e carente de área destinada à tal finalidade, aliás, de relevante interesse no afastamento da degenera-
ção na formação dos jovens, que, com a ausência, caminham para o uso de drogas e outras atividades 
inconvenientes; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, amigável ou judicial, área de terreno, sita na loca-
lidade de São Vicente de Paulo, neste Município, medindo 20.000 m² (vinte mil metros quadrados), com 
as seguintes características, nos termos da planta e respectivo memorial descritivo, de responsabilidade 
do Engenheiro Paulo Enio de Siqueira Filho, CREA 65354/D, iniciando-se a descrição do perímetro, no 
V182, de coordenadas N7.706.370,09m e E631.920,03m; Divisa; segue confrontando com área remanes-
cente, com os seguintes azimutes e distâncias: 1º32’16” e 123,96m até o vértice V183 de coordenadas 
N7.706.494,00m e E631.923,36m; 90º15’34’’ e 142,84m até o V184, de coordenadas N7.706.493,36m e 
E632.066.20m; 176º46’11’’, até o V140, de coordenadas N7.706.447,12m e E632.068,81m; Divisa; des-
te segue confrontando com estrada, com os seguintes azimutes e distâncias: 203°04’07” e 10,11m até o 
V139, de coordenadas N7.706.437,81m e E632.064,85m; seguindo 193°11’01” e 13,96, até V138, de 
coordenadas N7.706.424,22m e E632.061,66m; 190º65’19” e 16,74m até o V137, de coordenadas 
N7.706.407,78m e E 632.058,48m; 182º48’35” e 11,52m até o V136, de coordenadas N7.706.396,27m e 
E632.057,92m; 179º50’23” e 10,78m até o V135, de coordenadas N7.706.385,50m e E632.057,95m; 
177º32’36” e 12,89m até o V134, de coordenadas N7.706.372,61m e E632.058,50m, 172º42’23” e 
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10,58m até o V133, de coordenadas N7.706.362,12m e E632.059,85m; 174º43’57” e 12,06m até o V132, 
de coordenadas N7.706.350,11m e E632.060,95m; 176º31’17’’ e 7,48m até o V1, de coordenadas 
N7.706.324,65m e E632.061,41m; Cerca deste, segue confrontando com estrada, com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 273º32’59” até o V2, de coordenadas N7.706.345,72m e E632.011,89m; 280º48’23” 
e 43,52m até o V3, de coordenadas N7.706.353,88m e E631.969,14m, 288º15’54” e 51,71m até o V182, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. Coordenadas georeferenciadas ao sistema geodésico brasilei-
ro, a partir de coordenadas N m e E m e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
meridiano central nº 45º00’, fuso 23º, tendo como datum o SAD-69. Azimutes, distâncias, áreas e perí-
metro, calculadas no plano de projeção UTM. Expedientes datados de 11/05/2018, os quais ficam fazen-
do partes integrantes da presente.  
 
Art. 2º - Fica declarada a urgência da medida, nos termos dos fundamentos deste Decreto, para os fins 
de imediata imissão provisória na posse da área desapropriada e execução do respectivo projeto, após 
formalidades de estilo. 
 
Art. 3º - Para a hipótese de desapropriação amigável, possibilidade através de quitação por permuta em 
imóveis, serão apresentados à desapropriada, lotes pertencentes ao Município, já avaliados pela Comis-
são de Avaliação, em confronto com a avaliação desta mesma Comissão, em relação à área a ser desa-
propriada. 
 
Art. 4º - Com a implementação da desapropriação, a área de terreno pertencente à desapropriada, ficará 
reduzida a 13,3137 Ha, nos termos da planta e competente memorial descritivo, documentos também 
datados de 11/05/2018 e de mesma responsabilidade do engenheiro retro identificado. 
 
Art. 5º - A área desapropriada será deduzida da matrícula M-32220, Livro 2-DP, do Imobiliário do 1º 
Ofício, CCIR 2014/2013/2012/2011/2010 nº 01512278154, de emissão do INCRA, código 
431087008.702-4, denominado Sítio Canela Parda, com área total de 21,2622, ou de expedientes subse-
quentes, face à eventuais alterações na titularidade do domínio.  
 
Art. 6º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão total ou parcialmente, à conta dos recursos 
alocados do orçamento vigente e, parcialmente, para hipótese de alcance da permuta, sendo que, nessa 
hipótese, a municipalidade arcará com as despesas com as respectivas regularização de domínio.    
 
Art. 7º - 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, 16 de maio de 2018. 
 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
Marcelo Magno Sana Moreira Neves 

Secretário Municipal de Obras 
 

Moises Matias Pereira 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  


