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DECRETO Nº 310, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, 

IMÓVÉL DE PROPRIEDADE/TITULARIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE 

SÃO JOSÉ, SITO TERRENO COM ÁREA DE 900,00 M² LOCALIZADO ENTRE AS 

RUAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA E DR. CAMPOLINA, NESTE MUNICÍPIO, 

VISANDO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES ATENDENDO AOS 

INTERRESSES 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 

desportivas com a criação de espaços próprios destinados à prática das diversas modalidades 

desportivas, 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 

promoção social; 

CONSIDERANDO a necessidade do presente ato para rerratificar o Decreto Municipal 

nº133/2006 e possibilitar a efetivação da transcrição da propriedade para o Município, mediante 

a transcrição imobiliária; 

CONSIDERANDO a necessidade de seguir com a desapropriação da área de 900,00 m² dentro 

de uma área maior, matrícula nº 12.717, proprietário Hospital Maternidade São José, localizada 

entre a rua Antônio de Oliveira e rua Dr. Campolina; 

CONSIDERANDO a Assembleia Geral Extraordinária entre os associados e convidados, 

realizada em 22/11/2005, no Centro de Estudos Dr. José Alves de Paula, do Hospital 

Maternidade São José, em que foi aprovada a proposta de avaliação do terreno entre as ruas 

Antônio de Oliveira e Dr. Campolina, terreno este em desapropriação amigável, porém onerosa; 

CONSIDERANDO a ação de desapropriação c/c Imissão na Posse sob o nº 0183.06.120841-

3 que foi discutido a área correta a ser desapropriada e o valor de indenização satisfatório; 

CONSIDERANDO que as partes concordaram com o valor proposto e com a medida exata do 

terreno; 

CONSIDERANDO a avaliação do terreno realizada por Reginaldo Carvalho Rocha, corretor, 

inscrito no CRESCI 13.464, que calculou o valor da área em R$ 80,00 (oitenta reais) o m², 

portanto o valor total do terreno avaliado foi de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); 

CONSIDERANDO que o Hospital Maternidade São José através do seu Procurador 

manifestou anuência na área pretendida pelo Município de 900,00 m² e também concordou com 

o valor do depósito judicial de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); 

CONSIDERANDO que o Município providenciou o depósito judicial em 11/04/207 no valor 

de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); 

CONSIDERANDO que o alvará judicial foi disponibilizado e retirado pelo Procurador do 

Hospital Maternidade São José em 29/01/2008; 

CONSIDERANDO a sentença judicial requerendo o Mandado de Imissão definitiva de Posse; 
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CONSIDERANDO o Mandado Judicial para que se proceda a Imissão Definitiva na Posse; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 22/01/2022, do senhor Giovanni Magalhães Viggiano, Diretor 

Administrativo do Hospital Maternidade São José; 

CONSIDERANDO o Convênio nº 1481000178/2020, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social – SEDESE, que tem por objeto a construção de quadra poliesportiva 

no bairro Guarani;   

CONSIDERANDO o levantamento planimétrico do terreno, datado de 04/02/2022, realizado 

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

Município, traz identificada a área 1 com 900,00m² dentro de uma área maior; 

CONSIDERANDO o memorial descritivo com a descrição da área 1: “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 62º42’53”, na 

extensão de 25,00m; Do vértice V2 segue até o vértice V3 no azimute de 152º42’53”, na 

extensão de 36,00m; Do vértice V3 segue até o vértice V4 no azimute de 242º42’53”, na 

extensão de 25,00m; finalmente o vértice V4 segue até o vértice V1, (início da descrição), no 

azimute de 332º42’53”, na extensão de 36,00m, fechando assim o polígono descrito, 

abrangendo uma área de 900,00 m² e um perímetro de 122,00 m. 

CONSIDERANDO as confrontações do vértice V1 ao V4 limita-se por divisa com Divisa, 

confrontando com Hospital e Maternidade São José; finalmente do vértice V4 ao vértice V1 

limita-se por divisa com Divisa, confrontando com a Rua Antônio de Oliveira. 

 

DECRETA: 

 

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

judicial, área de terreno de 900,00 m² (novecentos metros quadrados), situada entre as ruas 

Antônio de Oliveira e Dr. Campolina, neste Município, registrada no livro nº 2-AT, folhas 

12.717, no Registro de Imóveis - 2º Ofício Comarca de Conselheiro Lafaiete, matrícula nº 

12.717, de propriedade Hospital Maternidade São José e nos termos da planta planimétrica de 

responsabilidade do engenheiro Marcus Antônio Lopes Tinôco, CREA 34.210/D, datada de 

04/02/2022, e é assim delimitada no memorial descritivo: 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 62º42’53”, na extensão de 25,00m; 

Do vértice V2 segue até o vértice V3 no azimute de 152º42’53”, na extensão de 36,00m; Do 

vértice V3 segue até o vértice V4 no azimute de 242º42’53”, na extensão de 25,00m; finalmente 

o vértice V4 segue até o vértice V1, (início da descrição), no azimute de 332º42’53”, na 

extensão de 36,00m, fechando assim o polígono descrito, abrangendo uma área de 900,00 m² 

e um perímetro de 122,00 m. 
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 Parágrafo único – A área de 900,00 m² (novecentos metros quadrados) destina-se a 

construção da quadra poliesportiva, importante área de lazer de interesse da comunidade do 

bairro Guarani. 

 

Art. 2º - Fica declarada a urgência da medida, nos termos dos fundamentos deste Decreto, para 

os fins de imediata imissão definitiva na posse da área desapropriada e execução do respectivo 

projeto, após formalidades de estilo. 

 

Art. 4º - A área desapropriada será deduzida de uma área maior da matrícula 12.717, averbações 

e transcrições junto ao Registro de Imóveis do 2º Ofício. 

 

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 09 dias do mês de fevereiro de 

2022. 

 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes  

Procurador Municipal 

 

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  

Subprocurador     

 


