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DECRETO Nº 286, DE 10 DE JANEIRO DE 2022. 

 

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

VÉL DE PROPRIEDADE/TITULARIDADE DO ESPÓLIO DE ADELINO GONÇAL-

VES DE CARVALHO E INÊS CÂNDIDA DE CARVALHO NA LOCALIDADE DENO-

MINADA “MATO DENTRO/CAETÉ”, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO 

DE CAMPO DE FUTEBOL E ÁREA DE LAZER DE INTERESSE DA COMUNIDADE 

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 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 Mato Dentro/Caeté 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 é utilizada pela população daquela 

localidade como campo de futebol; 

CONSIDERANDO que em face de sua localização estratégica impõem-se a medida visando o 

alcance a toda comunidade;  

CONSIDERANDO que o levantamento planimétrico, datado de 11/10/2018, realizado pela 

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

cípio, traz identificada a área necessária para promover a implantação do campo de futebol, com 

descrições das extensões, embora irregularidade geométrica requer adequação para implantação 

com outras providências futuras; 

CONSIDERANDO que em decorrência das diligências realizadas junto aos imobiliários da 

comarca, cadastros junto ao Município e visitas in loco, será afetado pela desapropriação o espó-

lio de Adelino Gonçalves de Carvalho e Inês Cândida de Carvalho, com todos os sucessores 

habilitados nos autos do procedimento judicial nº 0110225-89.2000.8.13.0183, em trâmite junto 

ao juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, referente ao imóvel de Matrícula 

nº R.3-1.631, do Cartório de Registro de  Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Conselheiro La-

faiete – MG, sito na localidade denominada “Mato Dentro/Caeté”, neste Município;  

CONSIDERANDO que o espólio é representado pela inventariante Eny Cândida de Carvalho 

da Silva, legitimada a representá-lo ativa e passivamente, seja em juízo ou fora.  

CONSIDERANDO que a planta da AMALPA identificou local e áreas a serem intervindas, e 

face à possibilidade de desapropriação amigável, aquilo a ser expropriado, deverá ser avaliado 

previamente por competente Comissão Municipal de Avaliações de Imóveis; 

CONSIDERANDO que para satisfação/quitação da desapropriação, tendo em vista o valor da 

avaliação, é intenção do Município permutar os imóveis de sua propriedade, o que será efetiva-

do por meio do protocolo de intenções e mediante autorização do poder legislativo; 
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CONSIDERANDO os ofícios recebidos de nº 033/2019 do setor de esporte e nº 167/2020 do 

Setor de Patrimônio, solicitando a construção do campo de futebol com a indicação da respecti-

va área que melhor se destina ao fim pretendido; 

CONSIDERANDO que a comunidade de Mato Dentro/Caeté é relativamente distante da sede 

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

interesse 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 22.952,13 m² (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e dois vírgula 

treze metros quadrados), situada na localidade denominada “Mato Dentro/Caeté”, neste Municí-

pio, a ser deduzida da matrícula nº 1.631 e registro de nº R-3-1.631 do cartório de Imóvel do 2º 

ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, de propriedade/titularidade do espólio de Adelino 

Gonçalves de Carvalho e Inês Cândida de Carvalho, neste ato representada pela inventariante 

Eny Cândida de Carvalho da Silva, por força do Inventário judicial nº 0110225-

89.2000.8.13.0183, em trâmite junto ao juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Conselheiro La-

faiete, sendo a área imprescindível para implantação e criação de campo de futebol e área de 

lazer de interesse da comunidade do Mato Dentro/Caeté, conforme retro referenciadas no levan-

tamento topográfico e memorial descritivo que ficam fazendo parte integrante do presente, as-

sim caracterizada: A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se 

inicia no vértice V1, assinalado em planta anexa como segue: Do vértice V1  segue até o vértice 

V2 no azimute de 240°32'32", na extensão de 16,46 m; Do vértice V2  segue até o vértice V3 

no azimute de 241°54'04", na extensão de 11,07 m; Do vértice V3  segue até o vértice V4 no 

azimute de 239°07'20", na extensão de 18,95 m; Do vértice V4  segue até o vértice V5 no azi-

mute de 233°27'15", na extensão de 16,72 m; Do vértice V5  segue até o vértice V6 no azimute 

de 225°49'30", na extensão de 11,45 m; Do vértice V6  segue até o vértice V7 no azimute de 

213°02'27", na extensão de 8,12 m; Do vértice V7  segue até o vértice V8 no azimute de 

215°44'01", na extensão de 11,90 m; Do vértice V8  segue até o vértice V9 no azimute de 

213°34'49", na extensão de 10,95 m; Do vértice V9  segue até o vértice V10 no azimute de 

214°14'03", na extensão de 40,68 m; Do vértice V10  segue até o vértice V11 no azimute de 

211°06'04", na extensão de 12,20 m; Do vértice V11  segue até o vértice V12 no azimute de 

212°18'42", na extensão de 11,66 m; Do vértice V12  segue até o vértice V13 no azimute de 

215°39'23", na extensão de 10,27 m; Do vértice V13  segue até o vértice V14 no azimute de 

213°17'03", na extensão de 5,75 m; Do vértice V14  segue até o vértice V15 no azimute de 

335°48'22", na extensão de 160,68 m; Do vértice V15  segue até o vértice V16 no azimute de 

17°03'48", na extensão de 67,96 m; Do vértice V16  segue até o vértice V17 no azimute de 

53°44'46", na extensão de 18,60 m; Do vértice V17  segue até o vértice V18 no azimute de 

40°36'05", na extensão de 27,66 m; Do vértice V18  segue até o vértice V19 no azimute de 

83°39'35", na extensão de 15,77 m; Finalmente do vértice V19 segue até o vértice V1, (início 

da descrição), no azimute de 132°38'22", na extensão de 164,81 m, fechando assim o polígono 

acima descrito, abrangendo uma área de 22.952,13 m² e um perímetro de 641,66 m. Do vértice 

V1 ao vértice V14 limita-se por divisa com Estrada, confrontando com Estrada; Do vértice V14 

ao vértice V16 limita-se por divisa com Divisa, confrontando com Ení Cândida de Carvalho da 

Silva, Elaine Cândida de carvalho Pereira, Emília Cândida de Carvalho Silveira e Elza Apareci-

da de Carvalho; Do vértice V16 ao vértice V19 limita-se por divisa com Córrego, confrontando 

com Córrego; Finalmente do vértice V19 ao vértice V1 limita-se por divisa com Cerca, confron-
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tando com Ení Cândida de Carvalho da Silva, Elaine Cândida de carvalho Pereira, Emília Cân-

dida de Carvalho Silveira e Elza Aparecida de Carvalho;  

 

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 

233/2021. 

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

tes, que serão indenizadas. 

 

Art. 4 º - A área desapropriada será deduzida da matrícula nº 1.631, do Imobiliário do 2º Ofício, 

com área total de 22.952,13 m², Mato Dentro/Caeté, ou de expedientes subsequentes, face às 

eventuais alterações na titularidade do domínio.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão, total ou parcialmente, à conta dos re-

cursos 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 10 dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador Municipal     


