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DECRETO Nº 323,  DE  21 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, PARTE 

DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO DE JOSÉ REZENDE DOS SANTOS 

DESTINADO A ABERTURA DE VIA COM PROLONGAMENTO E INTERLIGAÇÃO 

DA RUA JOSÉ FLORÊNCIO ATÉ A RUA FRANCISCO FERREIRA, NO BAIRRO 

SÃO JOÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme arti-

gos 12, 13, inciso VI, alínea “b”, 90 incisos V e VI e artigo 116, inciso I, alínea “e”, todos da 

Lei Orgânica do Município e artigos 6º e 15 e demais dispositivos do Decreto Lei nº 3.365/41; 

 

 

CONSIDERANDO que o Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 dispõe sobre as 

desapropriações por utilidade pública e em seu art. 5, alínea “i”, considera de utilidade pública a 

abertura de vias e logradouros públicos e que parte da imóvel é conveniente e estrategicamente 

localizado,  sendo viável para a criação de rua o melhoramento do fluxo dos bairros adjacentes e 

região; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de criação de vias de acesso no intuito de diminuir o 

impacto no trânsito, trazendo novas rotas de deslocamento de pessoas e veículos e que a Admi-

nistração tem implementado ações visando à melhoria na mobilidade urbana e trânsito, notada-

mente nas áreas que possuem entraves que causam congestionamento;  

 

CONSIDERANDO que há necessidade de implementação de uma nova via de acesso en-

tre a Rua José Florêncio e a Rua Francisco Ferreira de Rezende, no Bairro São João, interligan-

do-as, irá desafogar o trânsito e tornar mais seguro o acesso a diversas áreas da cidade, inclusive 

evitando congestionamento causado pela proximidade da via de acesso; 

 

CONSIDERANDO o abaixo assinado datado de 15/05/2020 contendo 128 (cento e vinte 

e oito) assinaturas de moradores de ruas próximas a Escola Municipal Dr. Rui Pena – CAIC que 

relatam dificuldades de moradores e estudantes vivem nas proximidades e utilizam de forma 

precária o acesso pelo terreno que serve de rua de ligação entre vias; 

 

CONSIDERANDO que na data de 08/06/2020, os sucessores do ESPÓLIO DE JOSÉ 

REZENDE DOS SANTOS firmaram termo de autorização junto ao Município no sentido de 

implantação de equipamentos públicos, como rede de drenagem de águas pluviais junto à pro-

priedade imobiliária identificada pela matrícula nº 30.977, do Cartório de 1º Ofício de Imóveis; 

 

CONSIDERANDO o expediente datado de 15 de dezembro de 2021 da lavra do Secretá-

rio Municipal de Defesa Social, que reafirma necessidade de abertura de via para o prolonga-

mento entre as vias ora citadas para melhoria do trânsito no Bairro São João; 

 

CONSIDERANDO; o ofício nº360/2021 – DMPCL datado de 15 de dezembro de 2021 

do Departamento de Patrimônio do Município; 
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CONSIDERANDO que o levantamento planimétrico identificou a área necessária para 

promover a interligação das ruas, com descrições das extensões a desapropriar medindo 

1.477,45m2, dentro de uma maior que totalizada 26.826,00m2; 

 

CONSIDERANDO que o imóvel encontra-se inscrito no cadastro municipal do IPTU sob 

o nº0385166-00:1 e decorre de propriedade imobiliária identificada pela matrícula nº 30.977, do 

Cartório de 1º Ofício de Imóveis, registrada em nome do ESPÓLIO DE JOSÉ REZENDE DOS 

SANTOS, de cujus falecido em 07/11/2003; 

 

CONSIDERANDO que é obrigação do Município promover melhorias no trânsito, garan-

tindo maior fluidez ao tráfego, acessibilidade e segurança viária;  

 

CONSIDERANDO que os herdeiros e sucessores do falecido estão dispostos à desapro-

priação amigável naquilo a ser expropriado e que a avaliação para satisfação/quitação da desa-

propriação, tem consenso entre as partes inclusive quanto à forma de pagamento com possível 

compensação, diminuindo custos ao erário público municipal; 

 

CONSIDERANDO que a interligação das referidas vias com criação de nova rua é de in-

teresse público e virá ao encontro ao plano urbanístico de melhoria do trânsito, acessibilidade e 

mobilidade urbana;  

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam declaradas de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação, ami-

gável ou judicial, área medindo 1.477,45m2, a ser decotada de uma maior que totalizada 

26.826,00m2, a qual é identificada pela matrícula nº30.977,  do Cartório de 1º Ofício de Imó-

veis, de propriedade do ESPÓLIO DE JOSÉ REZENDE DOS SANTOS, imprescindível a 

abertura de via para interligação da Rua José Florêncio e a Rua Francisco Ferreira de Rezende, 

no Bairro São João, possibilitando assim a criação de via de acesso de modo a viabilizar fluidez 

no trânsito de veículos e segurança de pedestres, conforme referenciadas no levantamento topo-

gráfico, memoriais descritivos e solicitação da Secretaria requisitante que ficam fazendo parte 

integrante do presente. 

 

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 tomada de ações 

necessárias à execução da interligação das vias, nos termos do respectivo projeto, após formali-

dades de estilo. 

 

Art.3º - Para a hipótese de desapropriação amigável valerá o Município de competentes 

avaliações executadas, ou a executar, inclusive referente à área parcial do imóvel, por parte da 

comissão de avaliação de bens imóveis objeto da Portaria nº 1.052/2019 ou a que ela venha a 

substituir ou recompor. 

 

Parágrafo único - O laudo avaliatório deverá identificar a área que será indenizada. 

 

Art.4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão, total ou parcialmente, à conta dos 

recursos alocados no orçamento vigente. 
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Art.5º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor nesta da-

ta, sendo dada por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administra-

ção e na forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 21 dias do mês de feve-

reiro de 2022. 
 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 

 

Fabiano Luís Rodrigues Zebral  
Subprocurador  

 

               


