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DECRETO Nº 326, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018. 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ÁREA 
DE TERRENO, COM EXTENSÃO DE 4.562,00 M², SITA À RUA BENJAMIM GRA-
NHA, BAIRRO PROGRESSO, NESTE MUNICÍPIO, IMÓVEL HOJE DENOMINADO 
“GARAGEM MUNICIPAL”, RECEBIDO PELO MUNICÍPIO POR ESCRITURA PÚ-
BLICA, LAVRADA EM 18/09/2001, PELO CARTÓRIO DE NOTAS DO 1º OFÍCIO 
LOCAL, DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO IMOBILIÁRIO DO 1º OFÍCIO 
DA COMARCA, EM 01/10/2001, SOB O NÚMERO R-2.12431, EM CUMPRIMENTRO 
DE OUTORGA, PELA CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE 
PASSAGEIROS À PESSOA JURÍDICA TRANSPORTE URBANO SÃO MIGUEL 
LTDA, CNPJ 21.568407/0001-90, EM DECORRÊNCIA DA CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA 002/2000, ATO DECLARADO NULO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM 
10/01/2008, NOS EMBARGOS DE TERCEIROS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO 
JUNTO À 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE - PROCESSO 
0024.00.019009-0 DE 2006 - COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/02/2008, 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 do Decre-
to Lei nº 3.365/41; 
 
CONSIDERANDO que através de concorrência pública edital 002/2000, foi levada à licitação, 
a exploração do serviço público do transporte coletivo regular de passageiros no Município de 
Conselheiro Lafaiete; 
CONSIDERANDO que foi condição do edital, que a vencedora teria que adquirir em nome do 
Município, no prazo de 06 (seis) meses, uma área de terreno com ou sem benfeitorias, distante 
no máximo de 05 km do prédio da Prefeitura Municipal, para implementação de unidades ad-
ministrativas ou de interesse público social, com valor mínimo de R$600.000,00 (seiscentos 
mil reais) àquela época, sob pena de incorrer a concessionária em multa e outras sanções; 
CONSIDERANDO que a empresa Transporte Urbano São Miguel viu-se vencedora no certame 
e, em 09/03/2001, firmou com o Município, o contrato de prestação de serviços de transportes 
coletivo regular de passageiros e ali, quando da cláusula décima sexta, assumiu, entre outras, a 
obrigação de entregar ao Município, no prazo de 06 meses e nas condições estabelecidas, referi-
da área; 
CONSIDERANDO que em 18/09/2001, através de escritura pública de dação em pagamento 
lavrada pelo cartório de notas do 1º ofício local, onde figurou como outorgante, Joaquim Eugê-
nio Mariano do Vale e, como interveniente, adimplente da obrigação editalícia, a pessoa jurídica 
Transporte Urbano São Miguel LTDA, o Município recebeu em outorga, objeto do edital 
002/2000, a área de terreno com extensão de 4.562,00m², sita à Rua Benjamim Granha, Bairro 
Progresso, cujo ato foi levado à regularização do domínio através da matrícula R-2.12431, Livro 
2-A S, do Imobiliário do 1º Ofício de Conselheiro Lafaiete, em 01/10/2001; 
CONSIDERANDO que com a escritura e ausência de qualquer impedimento averbatório, esta 
foi levada a registro, considerada cumprida a obrigação da concessionária pelo Município, o que 
deu-se através do Decreto Municipal nº 053, de 09 de outubro de 2001, foi concedido à empresa 
Transporte Urbano São Miguel Ltda., o direito à administração e exploração do transporte cole-
tivo urbano regular de passageiros no Município, convalidando assim aquele precitado contrato; 
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CONSIDERANDO que através da precatória cível nº 5003251-44.2017.8.13.0183 e cumpri-
mento de ordem judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 024.00.019009-0, 
atualmente em curso perante a 28ª Vara Cível da Capital, foi deprecada ao juízo de Conselheiro 
Lafaiete, pedido de cumprimento, para que fosse levado a praça pública e consequentemente 
arrematação, bem objeto da outorga e ainda de acessórios, ali implementados pelo Município;  
CONSIDERANDO que no arresto, foram desconsiderados ainda, os limites daquilo que estava 
descrito na escritura pública de outorga , posto que, apreendeu também, tudo aquilo implemen-
tado, construído e edificado pelo Município na área, e com recursos públicos, ou seja, do povo 
de Conselheiro Lafaiete; 
CONSIDERANDO que entre as benfeitorias ali edificadas pelo Município, temos asfaltamento 
de toda área livre de edificações, sendo que o local passou a abrigar o Departamento de Recur-
sos Humanos, responsável pelo arquivo e elaboração da folha de pagamento de seus mais de 
3.000 (dois mil) servidores; Departamento de Patrimônio; Departamento de Transporte; Secreta-
ria Municipal de Administração e Defesa Social; Almoxarifado; salas de recepções, gabinetes, 
equipamentos sanitários, sala de agente de saúde e de técnico de segurança; Garagem Municipal 
inclusive com tanque e bomba próprios para abastecimento da frota municipal, oficina mecânica 
e de funilaria e seu respectivo galpão, pátio interno com área de 2.383,83 m², todo em pavimen-
to asfáltico, obra municipal realizada em decorrência de exigência de termo de ajustamento de 
conduta, realizado junto ao Ministério Público Estadual, dentre outros; 
CONSIDERANDO que em decorrência que o imóvel referenciado neste ato, é imprescindível à 
Administração Municipal, sendo, portanto, de utilidade pública, inclusive por abrigar órgãos que 
prestam serviços essenciais ou cujos serviços essenciais da Administração, dele dependem; 
CONSIDERANDO que o exequente Hélcio Cruz Villar e outra, vêm insistindo no leilão da 
precitada área, inclusive de seus acessórios, os quais pertencem ao povo de Conselheiro Lafaiete 
e mesmo assim indevidamente arrestados, como também a área, posto que sequer, quando do ato 
de transmissão ao Município não havia, como não há, até a presente data, qualquer averbação de 
ato de constrição; 
CONSIDERANDO que através da precatória cível nº 5003251-44.2017.8.13.0183, apenas va-
lendo-se de arresto, sem comprovar sua conversão em penhora, lavratura do auto, nomeação de 
depositário, etc., vem o processo tramitando, e o vício é gritante; 
CONSIDERANDO que o depositário do arresto, já incorreu em óbito e sequer foi substituído; 
CONSIDERANDO que perante o Município de Conselheiro Lafaiete a responsável pela evic-
ção, do ato de transmissão do bem outorgado, em cumprimento ao edital, que é lei entre as parte, 
é de Transporte Urbano São Miguel LTDA; 
CONSIDERANDO que quando se trata de dano ao erário, o que se impõe é a imprescritibilida-
de, nos termos do § 5º, do art. 37, da CF/88; 
CONSIDERANDO que para fins da desapropriação, imprescindível avaliação específica da 
área objeto da escritura de outorga, excluindo dali, tudo aquilo que pertence ao povo de Conse-
lheiro Lafaiete, por implementação pelo Município (benfeitorias); 
CONSIDERANDO que incumbe à pessoa jurídica Transporte Urbano São Miguel LTDA, nos 
termos das obrigações assumidas quando do contrato de concessão do transporte coletivo urbano 
regular de passageiros do Município de Conselheiro Lafaiete, responder pela evicção da dação, 
inclusive multa e perdas e danos; 
CONSIDERANDO que por força da decisão judicial que declarou nula escritura pública entre 
transmitente Coletivos Lafaietense a Joaquim Eugênio Mariano do Vale e que invalida a entrega 
do imóvel ao Município, portanto, estando a pessoa jurídica Transporte Urbano São Miguel 
Ltda, inadimplente quanto às obrigações assumidas com o Município,  o que ensejará em proce-
dimento próprio, se for o caso; 
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CONSIDERANDO que a pessoa jurídica Transporte Urbano São Miguel LTDA se comprome-
te junto ao Município, nesta data, a responder pelas obrigações financeiras decorrentes do epi-
grafado ato desapropriatório, e depositá-los imediatamente em favor dos desapropriados, à dis-
posição do juízo, em face litígio; 
CONSIDERANDO que a liberação de tais valores, a quem quer que seja, dependerá de decisão 
do juízo; 
CONSIDERANDO que o ato de leilão presencial e eletrônico encontra-se entregue à Saraiva 
Leilões, por meio da d. leiloeira pública oficial, Srª Ângela Saraiva Porte Souza, matrícula 441; 
CONSIDERANDO que se encontra designado leilão, para o dia 18 de outubro do corrente ano, 
no saguão do fórum local por ordem do MD Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca da Conselheiro 
Lafaiete, enquanto juízo deprecado; 
CONSIDERANDO que o ato de desapropriação recairá contra Coletivos Lafaietense LTDA 
ME, e sucessores, notadamente eventual arrematante, o qual no ato do leilão e da adjudicação 
deverá tomar conhecimento de sua desapropriação; 
CONSIDERANDO que valor da indenização deverá ser objeto de apuração por perito, indicado 
pelo juízo, excluindo tudo aquilo que pertence ao Município (bem público, obra pública); 
CONSIDERANDO que o Município encontra-se na posse da área, sendo imprescindível a ma-
nutenção de tal estado, sendo que todo o complexo é utilizado pelo Município na prestação de 
serviços essenciais à população, sendo o bem arrestado, portanto, de utilidade pública. E assim 
sendo, ainda que não pertencesse à municipalidade, em decorrência de outorga, seria passível de 
desapropriação, em razão da importância logística e funcional do imóvel, para a continuidade da 
prestação de serviços essenciais à toda população lafaietense; 
CONSIDERANDO a urgência da medida, para imediata declaração para manutenção do Muni-
cípio na posse; 
CONSIDERANDO a comprovada urgência e sendo ela real e concreta 
CONSIDERANDO ser a desapropriação o instrumento jurídico para consecução dos ideais de 
Justiça e do interesse público; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, amigável ou 
judicial, o imóvel situado nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, no Bairro Progresso, à Rua Ben-
jamin Granha, constituído de uma área de terreno, medindo área total de 4.562,00 m², dividindo, 
e confrontando: pela frente, numa extensão de 46,90m, com a referida Benjamin Granha, pelo 
lado direito, numa extensão de 63,50m, com José Vitor de Almeida; pelo lado esquerdo, por 
meio de uma linha quebrada, que partindo na Rua, segue em direção aos fundos, numa extensão 
de 25,00m com o Senhor Deusdeth Fernandes de Carvalho 15,00m com o Senhor Carlos Antô-
nio Raimundo, 4,85m com o Senhor Enidio Filho, e, desde ponto, virando a direita, segue numa 
extensão de 8.70m com o Senhor Antônio Emídio Filho, deste ponto, virando a esquerda, segue 
numa extensão de 7,30m, e, deste ponto, virando a direita, segue numa extensão de 26,10m com 
o Senhor Altamir Juvenal, deste ponto, virando a esquerda, segue numa extensão de 5,70m com 
o D. Maria Juvenal, 9,10m com o Senhor José Juvenal, finalizando, até alcançar a linha dos fun-
dos, segue numa extensão de 9,35m com o Sr, José de Souza Barbosa, e; e , pelos fundos, tam-
bém por meio de uma linha quebrada, que partindo do lado direito do lote, segue em direção ao 
lado esquerdo, numa extensão de 5,00m com D. Maria Madalena de Jesus, 19,00m com o Se-
nhor Paulo Lelis, deste ponto, virando a direita, segue numa extensão de 5,50m, e, deste ponto, 
virando a esquerda, segue numa extensão de 15,00m com o espólio de Sebastião Cipriano dos 
Santos, e, deste ponto, também na divisa com o espólio de Sebastião Cipriano dos Santos segue 
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numa extensão de 9,50m, deste ponto, virando a direita, segue numa extensão de 7,90m com D. 
Maria Anastácia Gomes, 7,10m com o Sr. Abdias Clementino de Oliveira, deste ponto, virando 
a direita, segue numa extensão de 9,00m, deste ponto, virando a esquerda, segue numa extensão 
de 6,15m com o Sr. Francisco Xavier Sobrinho, e, finalizando, até alcançar o lado esquerdo do 
lote, segue numa extensão de 20,00m com o Sr. Hélio Gonçalves; conforme matrícula de nº M-
12431 e registro de nº R-2-12431, cuja certidão fica fazendo parte integrante do presente; 
 
Art. 2º - Fica declarada a urgência da medida, nos termos dos fundamentos deste Decreto, para 
os fins de manutenção do Município na posse do imóvel desapropriado. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto serão viabilizadas pela 
empresa Transporte Urbano São Miguel LTDA, CNPJ 21.568.407/0001-90, e na sua omissão 
pelo próprio Município, hipótese em que a adjudicatária responderá pelas consequências de seus 
atos nos termos do procedimento licitatório, contrato de concessão e demais atos que regula-
mentam a espécie; 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta data, 
sendo dada por publicado no endereço eletrônico do Município 
(http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/site/), bem como, com a sua fixação no quadro de avisos 
dos atos da Administração e na forma da Lei. 
 
 
Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 17 de outubro de 2018. 
 
 

Mário Marcus Leão Dutra 
Prefeito Municipal 

 
José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal 


