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DECRETO Nº 690, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, IMÓ-

VÉL DE PROPRIEDADE/TITULARIDADE DE RAQUEL SOLANGE DOMINGOS 

FELIPE, REGIANE APARECIDA DOMINGOS, LIODETE LÚCIA DOMINGOS LÚ-

CIO, VALIETE DOS ANJOS DOMINGOS DIOGO, FABRÍCIO EMERSON DA SILVA 

DOMINGOS, DANIELE CRISTINA DA SILVA DOMINGOS, ALEXSANDRO APARE-

CIDO DA SILVA DOMINGOS E CELESTINA VIEIRA DOMINGOS, USUFRUTUÁ-

RIA, SITO NA LOCALIDADE DENOMINADA “JOSÉ DIAS” NO RANCHO NOVO, 

NESTE MUNICÍPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA VISANDO A IMPLAN-

TAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE LAZER DE INTERESSE DA COMU-

NIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

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

6º e 15 e demais dispositivos do Decreto Lei nº 3.365/41; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Conselheiro Lafaiete, visando à implantação e criação 

de campo de futebol e área de lazer de interesse da comunidade do Rancho Novo, no intuito de 

disponibilizar espaço e incentivar as manifestações e práticas esportivas e de lazer, declarou de 

utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, área de terreno de 11.137,63 

m² (onze mil, cento e trinta e sete vírgula sessenta e três metros quadrados), de proprieda-

de/titularidade do espólio de Jair Teodoro dos Santos, no termos do Decreto Municipal nº 513, 

de 20 de novembro de 2019; 

CONSIDERANDO  que referida área, nos termos da planta e memorial descritivo tem períme-

tro irregular, não satisfazendo por si só, condições topográficas adequadas a implantação do 

campo; 

CONSIDERANDO que que para regularização linear do perímetro, adequação da topografia, 

torna-se imprescindível desapropriação de área anexa de forma triangular medindo 566,86 m² 

(quinhentos e sessenta e seis vírgula oitenta e seis metros quadrados); 

CONSIDERANDO que a possibilidade de concretização da desapropriação através de permuta 

não avançou satisfatoriamente; 

CONSIDERANDO que para regularização do perímetro, adequação da área e implementação 

do campo, será afetado pela desapropriação do triângulo os sucessores de Odom Pedro Domin-

gos usufrutuária Celestina Vieira Domingos, Raquel Solange Domingos Felipe, Regiane Apare-

cida Domingos, Liodete Lúcia Domingos Lúcio, Valiete dos Anjos Domingos Diogo, Fabrício 

Emerson da Silva Domingos, Daniele Cristina da Silva Domingos, e Alexsandro Aparecido da 

Silva Domingos, por força da escritura pública de inventário e partilha lavrada em 15/01/2019 

junto ao 3º ofício de notas desta Comarca, registro livro-100, FLS-186/191, registrado no Cartó-

rio de 1º ofício de Imóveis, desta Comarca, no livro 1-J, sob o nº 90464, e registro de nº R-1-

22.065 do Cartório de Imóvel do 1º ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete – MG, sito na 

localidade denominada “José Dias” no Rancho Novo, neste Município;  
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CONSIDERANDO que é dever do Município a prestação e o incentivo às manifestações des-

portivas com a criação de espaços próprios destinados à prática das diversas modalidades des-

portivas, conforme dispõe o inciso III, do art. 224 da Lei Orgânica Municipal;   

CONSIDERANDO a necessidade da localidade em dispor de espaço para práticas esportivas e 

de recreação, sendo de responsabilidade do Município incentivar o lazer como forma de promo-

ção social; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, apresentou à Chefia do Exe-

cutivo a solicitação de criação e implantação de campo de futebol com área de lazer para a Co-

munidade do Rancho Novo visando a melhoria da qualidade de vida naquela comunidade;  

CONSIDERANDO que referida Secretaria, após visitas realizadas na comunidade, indicou a 

melhor área para a sua implantação, sendo que a mesma já foi espaço oficioso de campo de fu-

tebol no passado, portanto a mais conveniente a sua implantação, mesmo que desapropriações 

atinjam mais de um imóvel; 

CONSIDERANDO que o levantamento planimétrico, datado de 29/10/2019, realizado pela 

Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba - AMALPA, a serviço do Muni-

cípio, traz identificada a irregularidade geométrica existente na área, a qual se faz necessário a 

desapropriação complementar prevista neste decreto para implantação do campo, com medida 

de 566,86 m² (quinhentos e sessenta e seis vírgula oitenta e seis metros quadrados); 

CONSIDERANDO que para satisfação/quitação da desapropriação, poderá o Município valer-

se de permuta de imóveis;   

CONSIDERANDO que a comunidade de Rancho Novo é relativamente distante da sede do 

Município, o que prejudica ao acesso aos meios de lazer da sede, sendo assim de relevante inte-

resse público a implantação e criação de espaço para a prática esportiva e de lazer.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, amigável ou 

judicial, área de terreno de 566,86 m² (quinhentos e sessenta e seis vírgula oitenta e seis metros 

quadrados), situada na localidade denominada “José Dias” no Rancho Novo, neste Município, 

registrada no livro nº 3-S, de “Transcrição das transmissões”,  do Registro de Imóveis do 1º Ofí-

cio, à folha nº 116, sob o número 31.669 e transcrições no livro Lº 3R, sob nºs. 30.327 e 30.397, 

páginas 283 e 291, e registro no livro 1-J, sob o nº 90464, de propriedade/titularidade de Raquel 

Solange Domingos Felipe, Regiane Aparecida Domingos, Liodete Lúcia Domingos Lúcio, Vali-

ete dos Anjos Domingos Diogo, Fabrício Emerson da Silva Domingos, Daniele Cristina da Silva 

Domingos, e Alexsandro Aparecido da Silva Domingos e usufrutuária Celestina Vieira Domin-

gos, e nos termos da planta planimétrica de responsabilidade do engenheiro Marcus Antônio 

Lopes Tinôco, CREA 34.210/D, datada de 29/10/2019, e é assim delimitada no memorial descri-

tivo: a referida gleba esta Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas 

Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SAD-69, referentes ao meridiano central 
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45°00' cuja descrição se inicia no vértice V14 de coordenada Este (X) 630.985,9263, m e Norte 

(Y) 7.719494,9645 m, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice V14 segue até o V19, 

de coordenada UTME = 630.971,0924 m e N = 7.719.548,9622 m, no azimute de 344º38’20”, 

na extensão de 56,000 m; Do vértice V19 segue até o vértice V18, de coordenada UTME = 

630.985,3402 m e N = 7.719.543,3687 m, no azimute de 111º26’03”, na extensão de 15,310 m; 

Do vértice V18 segue até o vértice Geodésico Brasileiro, com coordenadas Plano Retangulares 

Relativas Sistema U T M - Datum SAD-69, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descri-

ção se inicia no vértice V17, de coordenada UTME = 630.996,5502 m e N = 7.719.538,1823 m, 

no azimute 114º49’41”, na extensão de 12,350 m; Do vértice V17 segue até o vértice V16, de 

coordenada UTME = 630.993,4386 m e N= 7.719.528,8881 m, no azimute de 198º30’36”, na 

extensão de 9,800 m; Do vértice V16 segue até o vértice V15, de coordenada UTME = 

630.988,4753 m e N = 7.719.513,9947 m, no azimute de 198º25’51”, na extensão de 15,700 m; 

Finalmente do vértice V15 segue até o vértice V14 (início da descrição), do azimute de 

187º37’45”, na extensão de 19,20m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma 

área de 566,86 m² ou e em perímetro de 128,36 m. 

 Parágrafo único – A área de 566,86 m² (quinhentos e sessenta e seis vírgula oitenta e 

seis metros quadrados) destina-se a complementação de área e regularização de perímetro ade-

quado para implantação e criação de campo de futebol e área de lazer de interesse da comunida-

de do Rancho Novo. 

 

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 valerá o Município de competentes avalia-

ções executadas, ou a executar, inclusive referente aos imóveis de sua propriedade objeto de 

possível permuta, por parte da comissão de avaliação de bens imóveis objeto da Portaria nº 

315/2017. 

Parágrafo único - Os laudos avaliatórios deverão identificar terreno e benfeitorias, se existen-

tes, que serão indenizadas. 

 

Art. 4º - A área desapropriada será deduzida da matrícula 31.669, averbações e transcrições 

junto ao Registro de Imóveis do 1º Ofício, cadastrado no INCRA sob nº 341.087.007.120, me-

dindo 4H,8400, Rancho Novo, ou de expedientes subsequentes, face à eventuais alterações na 

titularidade do domínio.  
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Art. 5º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão, total ou parcialmente, correrão à conta 

dos recursos alocados no orçamento vigente. 

 

Art. 6º - 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. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 15 dias do mês de outubro de 

2020. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Municipal     


