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DECRETO Nº: 184, DE 08 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE OPERAÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE SÃO 

GONÇALO, PARTE DE IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 9.314, JUNTO AO 2º REGISTRO 

DE IMÓVEIS, NA REFERIDA LOCALIDADE NO LUGAR DENOMINADO “GENTIO 

OU ENGENHO”, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, 

NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MELHORIA 

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE SÃO GONÇALO 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 em decorrência da lei complementar no. 17, de 27 de outubro de 2009 a 

COPASA-MG continuou concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário na sede do Município; 

CONSIDERANDO que firmou contrato de programa em 01/07/2014, assumindo obrigações 

quanto obras necessárias ao bom desenvolvimento da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, nos termos da cláusula quinta, bem como, em relação a 

desapropriações, na cláusula sétima; 

CONSIDERANDO o I termo aditivo, celebrado em 15/12/2020, ao contrato de programa nº 

1151883 que, dentre outros, alterou e incluiu incisos na cláusula décima primeira do contrato de 

programa, prevendo em seu inciso XV a obrigação, pela COPASA, de disponibilizar 

abastecimento de água na localidade de São Gonçalo 

CONSIDERANDO expediente da COPASA-MG por meio do Processo Externo nº 6629/2021 e 

ofício nº 207/2021 – GRCL em que solicita declaração de utilidade pública de área de terreno 

rural de propriedade presumida de Nelson Rodrigues Pereira e usufrutuários Sebastião Rodrigues 

Pereira Sobrinho e Zeir de Paula Pereira, sob registro e matrícula de nº R-3/9.314, livro nº 2-AH 

junto ao imobiliário do 2º ofício desta comarca, para fins de regularização, implantação e operação 

de reservatório para melhoria do sistema de abastecimento da localidade de São Gonçalo; 

CONSIDERANDO que o ofício foi instruído com as respectivas descrições topográficas, planta 

planimétrica e memorial descritivo, de responsabilidade do engenheiro sob CREA 65354/D, 

identificando a área necessária de 200,03m², bem como escritura pública de doação com 

respectivo registro imobiliária referente a matrícula do imóvel objeto deste decreto e autorização 

com ciência do proprietário e usufrutuário;  

CONSIDERANDO que nos termos do art. 5º do Decreto lei 3.365 de 21 de junho de 1941 são 

de utilidade pública a criação e melhoramento de abastecimento à população destinada a 

exploração e conservação do serviço público de captação e abastecimento de água; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 20 da Lei Complementar nº 26, de 04 de agosto de 2010, 

que instituiu o plano diretor do Município, que trata da política urbana e meio ambiente; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da lei que instituiu o plano diretor do Município, 

notadamente em seu inciso V, que aduz sobre as diretrizes objetivando universalizar o acesso ao 

abastecimento de água em quantidade suficiente e dentro dos padrões de potabilidade; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal no 6.002, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a 

política municipal de saneamento. 

CONSIDERANDO a relevância do objeto, as obrigações da COPASA e do Município 

estabelecidas em contratado e a necessidade da área do terreno rural para melhoria do sistema de 

abastecimento de água. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA faixa de terreno medindo 200,03m² (duzentos 

metros e três decímetros quadrados), dentro de uma área maior do terreno rural sob registro e 

matrícula de nº R-3/9.314, livro nº 2-AH junto ao Cartório do 2º ofício de imóveis da comarca de 

Conselheiro Lafaiete, localizado na zona rural do Município de Conselheiro Lafaiete no lugar 

denominado “Gentio ou Engenho” na localidade de São Gonçalo, INCRA 431.087.004.898-3, 

pertencente a Nelson Rodrigues Pereira e usufrutuários Sebastião Rodrigues Pereira Sobrinho e 

Zeir de Paula Pereira, para regularização e operação do Reservatório de Água da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, com as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: 

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E 

DESCRIÇÃO DAS DIVISAS. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, definido pelas coordenadas N 7.715.217,19m 

e E 622.365,24m; com os seguintes azimutes e distâncias: 273°26'26" e 12,000 m até o vértice 

V2, definido pelas coordenadas N 7.715.217,9100m e E 622.353,2700m; com os seguintes 

azimutes e distâncias: 0°30'17" e 12,600 m até o vértice V3, definido pelas coordenadas N 

7.715.230,5100m e E 622.353,3800m; com os seguintes azimutes e distâncias: 96°28'34" e 20,670 

m até o vértice V4, definido pelas coordenadas N 7.715.228,1800m e E 622.373,9100m; com os 

seguintes azimutes e distâncias: 213°33'12" e 2,800 m até o vértice V5, definido pelas 

coordenadas N 7.715.225,8500m e E 622.372,3700m; com os seguintes azimutes e distâncias: 

219°27'23" e 11,21 m até o vértice V1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da 

estação ativa Base RBMC de Belo Horizonte - MG, Código 93922, de coordenadas N 

7.794.587,878 m e E 612.507,701 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. 

 

Art. 2º - A faixa de terreno descrita no artigo anterior destina-se à implantação de reservatório de 

água para captação e melhoria do sistema de abastecimento de água da localidade de São Gonçalo 

no Município de Conselheiro Lafaiete, MG, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 

COPASA; 
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Art. 3º - Em virtude da declaração de utilidade pública disposta neste decreto a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, para fins de desapropriação, mediante acordo ou 

judicialmente, deverá observar a Legislação pertinente, ficando autorizada a promover a 

desapropriação da  área descrita no art. 1º deste decreto e a proceder, se for a hipótese e alegada a 

urgência, a emissão provisória na posse, de acordo com o disposto no Decreto Lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941 e alterações, notadamente disposto no seu art. 15.  

 

Art. 4º - Os procedimentos e ônus decorrentes da desapropriação a que se refere o presente decreto 

dar-se-ão a conta da COPASA, e deverá levar o ato a averbação junto a matrícula competente. 

                                            

Art. 5º - Fica a COPASA obrigada a observar os trâmites e condicionantes impostas pelos órgãos 

ambientais, implementando todas as ações necessárias ao licenciamento para intervenção.   

 

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 08 dias do mês de setembro de 2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 


