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DECRETO Nº 117, DE 17 DE JUNHO DE 2021. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE INTERVENÇÃO EM ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, A REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA E 

AUMENTO DAS DIMENSÕES DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE VAZÃO DE 

BUEIRO TUBULAR NO CÓRREGO ÁGUA BOA, BAIRRO SANTA CRUZ, NO 

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE PARA FINS DE SOLUCIONAR AS 

INUNDAÇÕES E MITIGAR OS RISCOS, 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 “I”, todos da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que no curso do inquérito civil público nº 0183.13.000568-3 com objeto de 

execução de medidas para aumentar a vazão de canalização do córrego Água Boa foi assinado 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, em que o compromissário Dirceu 

de Assis Carneiro ficou incumbido de apresentar e executar projeto de aumento de vazão do 

bueiro tubular de concreto, de diâmetro 1,50 metros, sobre o córrego Água Boa no Bairro Santa 

Cruz no Município de Conselheiro Lafaiete, que dista aproximadamente  50 metros da margem 

da rodovia BR-040; 

CONSIDERANDO que nos termos da Lei nº 12.651/2012, notadamente art. 3º, inciso VIII, 

alínea “e”, e do Termo de Ajustamento de Conduta, devidamente caracterizado, as obras são 

consideradas de utilidade pública, por ser medida relacionada a saneamento e ações necessárias 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres; 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 110-A da Lei Orgânica Municipal o Município deve 

observar requisitos para organizar e regulamentar os serviços públicos e de utilidade pública de 

interesse local; 

CONSIDERANDO que o Município é compromissário no TAC firmado para fins de 

reconhecimento e publicação de ato de utilidade pública para intervenção em área de 

preservação permanente visando a solução dos problemas de inundações constantes no local; 

CONSIDERANDO que a intervenção a ser realizada visa aumentar a vazão do Córrego Água 

Boa para controle das constantes enchentes, que afetam os moradores próximos ao local visando 

evitar maiores desastres de ordem pública e social sendo medida para contenção de danos; 

CONSIDERANDO o projeto apresentado ao Município e encaminhado, com manifestação, 

pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, de responsabilidade técnica de Walace 

Luiz da Conceição Hoelzle, CREA 84.030/D, ART obra nº MG20210087938; 

CONSIDERANDO que para execução da intervenção e a realização das obras, em Área de 

Preservação Permanente – APP, é necessário observância, por parte do responsável pela 

execução da obra, de todos os procedimentos e autorizações dos órgãos ambientais competentes; 
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CONSIDERANDO a autorização para intervenção ambiental nº 002/2021 emitida pelo 

Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete – 

CODEMA, em que informa que a intervenção é de utilidade pública;   

CONSIDERANDO que são de utilidade pública as atividades e obras essenciais de drenagem e 

de aumento de vazão, notadamente para intervenção em área de preservação permanente; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de intervenção em área de preservação 

permanente - APP, obras de melhorias e aumento das dimensões do sistema de drenagem do 

Córrego Água Boa, a serem realizadas no Bairro Santa Cruz, neste Município, para aumento de 

vazão do bueiro tubular de concreto, de diâmetro 1,50 metros, que dista aproximadamente  50 

metros da margem da rodovia BR-040, na faixa com extensão de aproximadamente  128,00 m² 

(cento e vinte e oito metros quadrados), com coordenada geográfica 20º40’24.34”S, 

43º47’49.46”W, no imóvel referente a matrícula nº 25.078, do Livro nº 2-CM do Cartório de 

Registro de Imóveis do 2º ofício desta Comarca,  e conforme projeto datado de fevereiro de 

2021, de responsabilidade técnica de Walace Luiz da Conceição Hoelzle, CREA 84.030/D,  que 

fica fazendo parte integrante do presente decreto.  

Parágrafo único - As obras a que aduz o art. 1º deste Decreto devem ser executadas em 

conformidade com o projeto apresentado ao Município e nos termos do TAC referente ao 

Inquérito nº 0183.13.000568-3. 

 

Art. 2º - A intervenção descrita no art. 1º deste Decreto, de caráter emergencial, tem como 

objetivo aumentar a vazão do Córrego Água Boa para controle das constantes enchentes para 

minimizar a recorrência de alagamentos e inundações na área e mitigação de riscos. 

 

Art. 3º - A responsabilidade pela execução e custeio das obras se darão a cargo do 

compromissário Dirceu de Assis Carneiro, mediante projeto elaborado por profissional 

habilitado, a ele incorrendo a responsabilidade por executar eventuais compensações ambientais, 

bem como por sanar danos decorrentes de intervenções não autorizadas pelo presente decreto ou 

pelos documentos de licenciamento. 

 

Art. 4º - A execução da intervenção em APP, ora decretada como de utilidade pública, somente 

poderá ocorrer mediante licenciamento ambiental e autorizações prévias concedidas pelos 

órgãos competentes, devendo ainda observar as condicionantes obrigatórias para a intervenção.  

 

Art. 5º - O Município, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, deve 

proceder o acompanhamento da execução das obras, observando o cumprimento das diretrizes 

do projeto, deste Decreto, do TAC e demais condicionantes impostas pelos órgãos ambientais e 

outros órgãos competentes. 
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Art. 6° - 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 17 dias do mês de junho de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 


