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DECRETO Nº 259, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, PARTE 

DO IMÓVÉL DE PROPRIEDADE DE EDMILSON GERALDO MENEZES, 

DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA SANTA EFIGÊNIA 

ESQUINA 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 no curso do inquérito civil público nº 0183.15.001049-8, o qual tem por 

objeto a implantação de rotatória na Rua Santa Efigênia, Conselheiro Lafaiete/MG, foi assinado 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, em que os compromissários se 

comprometeram a conjugar esforços para a implantação da mencionada rotatória; 

CONSIDERANDO  que o Município de Conselheiro Lafaiete é compromissário no TAC 

firmado para fins de elaborar o projeto civil, através da Secretaria Municipal de Obras, bem como 

para fins de reconhecimento e publicação de ato de utilidade pública para implementação de 

rotatória visando a melhorar a fluidez e a segurança do trânsito no cruzamento retro mencionado; 

CONSIDERANDO que os terceiro, quarto e quinto compromissários – Terra de Minas 

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Soares Paiva Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., Joarez e Filhos Empreendimentos Imobiliários Ltda. – arcarão com os custos 

da desapropriação, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme cláusulas do TAC 

firmado; 

CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os compromissários e o 

Ministério Público, as obras são consideradas de utilidade pública, por ser medida relacionada ao 

sistema viário do Município; 

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 a implantação de rotatória no cruzamento entre a Rua Santa Efigênia e 

Rua Antônio Aureliano de Rezende visa melhorar a fluidez e segurança do trânsito no local; 

COSIDERANDO que a compromissária Terra de Minas Empreendimentos Imobiliários e 

Participações Ltda. firmou termo de compromisso com o proprietário, em 16 de dezembro de 

2021, onde consta que a empresa, proprietária de imóvel contíguo ao imóvel afetado, efetuará a 

reposição de mesma metragem da área a ser desapropriada; 
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CONSIDERANDO o projeto elaborado pelo Município, através da Secretaria Municipal de 

Obras, de responsabilidade do Secretário Municipal de Obras, Sr. Daniel Moreira Coelho, inscrito 

no CREA/MG sob o nº 174627/D; 

   

CONSIDERANDO que são de utilidade pública as obras de infraestrutura destinadas ao sistema 

viário do Município; 

 

DECRETA: 

 

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

judicial, área parcial do imóvel com testada à Rua Santa Efigênia, lote nº 37, quadra nº 84 A, 

imprescindível à implantação de rotatória na esquina da Rua Santa Efigênia com Rua Antônio 

Aureliano de Rezende, possibilitando melhoria na fluidez do trânsito de veículos e segurança de 

pedestres, conforme retro referenciadas na planta de projeto elaborada pela Secretaria Municipal 

de Obras, memorial descritivo, matrícula imobiliária do imóvel afetado e termo de compromisso 

celebrado entre a compromissária Terra de Minas Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda. e o proprietário Edmilson Geraldo Menezes, que ficam fazendo parte integrante do presente. 

 

Art. 2º - A área objeto do art. 1º, assim caracterizadas: 

I – 30 m² (trinta metros quadrados), a ser decotada da matrícula nº 13.866 (R.1-13.866), livro nº 

2-AZ do registro de imóveis do 1º ofício da comarca, de propriedade de Edmilson Geraldo 

Menezes. 

 

Art. 3º - Fica declarada a urgência da medida, nos termos dos fundamentos deste Decreto, para 

os fins de imediata imissão provisória na posse da área desapropriada, necessárias a implantação 

da rotatória, nos termos do respectivo projeto, após formalidades de estilo. 

 

Art. 4º - Conforme TAC firmado com o Ministério Público nos autos do inquérito civil público 

nº 0183.15.001049-8, os valores referentes à indexação correrão por conta das compromissárias 

Terra de Minas Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Soares Paiva 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Joarez e Filhos Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

Para a hipótese de desapropriação amigável valerá o Município de competentes avaliações 

executadas, ou a executar, a ser realizada pela comissão de avaliação de bens imóveis objeto da 

Portaria nº 315/2017. 

Parágrafo único - Os laudos avaliatórios deverão identificar terreno e benfeitorias que serão 

indenizadas. 

 

Art. 5º - Para execução deste Decreto a Secretaria Municipal de Obras deve proceder a 

fiscalização da execução das obras segundo projeto civil e projeto de paisagismo e observar as 

demais condicionantes firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta, implementando todas as 

ações necessárias para intervenção. 
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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 20 dias do mês de dezembro de 

2020. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal     

 

                        


