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DECRETO Nº 438, DE 15 DE AGOSTO DE 2022. 

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁ-

VEL OU JUDICIAL E DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA EM ÁREA DE PRESERVA-

ÇÃO PERMANENTE- APP, ÁREAS DE PROPRIEDADE DE MAGNO MEIRELES DE 

CARVALHO E OUTROS POSSEIROS, NO TOTAL DE 13.257,95M2, NO BAIRRO SANTA 

EFIGÊNIA, NESTA CIDADE, COM O OBJETIVO DE ABERTURA E IMPLANTAÇÃO 

DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PROFESSOR MANOEL MARTINS, INTERLI-

GANDO VIAS COM INÍCIO NA RUA SANTA EFIGÊNIA E TÉRMINO NA RUA AMIN-

TAS JUNQUEIRA, PROXÍMO A AVENIDA MÁRIO REIS CARVALHO, NO BAIRRO 

OURO VERDE, ALÉM DE ACESSO PARA A RUA DR. ZEBRAL, NO BAIRRO MUSEU E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, MÁRIO MARCUS LEÃO DUTRA 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 o envolvimento do Poder Executivo do Município de Conselheiro Lafaiete 

em promover uma política voltada para o atendimento das necessidades dos munícipes, levando 

a todos, a cada dia, qualidade de vida, através de melhorias nas vias de tráfego e buscando asse-

gurar condições de mobilidade urbana e que o art. 182 da Constituição da República de 1988 

dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes; 

 

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

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

abertura de vias e logradouros públicos; 

 

CONSIDERANDO que os imóveis em desapropriação são estrategicamente localizados na área 

central da cidade, sendo de grande necessidade o prolongamento da Avenida Professor Manoel 

Martins, com início na Rua Santa Efigênia e término na Rua Amintas Junqueira, nas proximida-

des da Avenida Vereador Mário Reis Carvalho para o melhoramento do fluxo de veículos e pe-

destres nas adjacências de inúmeros bairros e o Centro, além de acesso para a Rua Dr. Zebral, 

no Bairro Museu; 

 

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

no trânsito, melhorando o acesso de veículos e pedestres e que a Administração Pública tem 
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implementado ações visando à melhoria na mobilidade urbana e no trânsito, notadamente nas 

áreas que possuem entraves que causam congestionamento;  

 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social datada de 05 de 

agosto de 2022 informando a necessidade de execução do prolongamento da Avenida Professor 

Manoel Martins, conforme citado, narrando que a obra trará melhoria urbanística na mobilidade 

do trânsito assegurando condições de fluidez de acesso com maior rapidez e presteza aos bairros 

JK, Ouro Verde, Jardim dos Cristais, Tiradentes, Museu, Chapada, Morro da Mina, Arcádia, 

Manoel de Paula, Morada do sol, Rezende, Belavinha, São Judas Tadeu, Rodovia MG 129 e 

proximidades do futuro Hospital de Pronto Socorro;  

 

CONSIDERANDO o teor do ofício nº149/2022/DMPCL do Departamento de Patrimônio data-

do de 10 de agosto de 2022, que apresenta informação referente aos documentos de registros de 

imóveis de Magno Meirelles Ribeiro e dados sobre as metragens ocupadas em edificações por 

posseiros no trajeto da área a ser desapropriada, bem como projetos topográficos, memoriais 

descritivos elaborados pela Associação dos Municípios do Alto Paraopeba- AMALPA, avalia-

ções de imóveis pela comissão nomeada pela portaria nº233/2021; 

 

CONSIDERANDO que a área total a ser desapropriada mede 13.257,95m2 e, as medidas abai-

xo descritas estão assim caracterizadas e identificadas conforme projetos e memoriais elabora-

dos pela Associação dos Municípios do Alto Paraopeba- AMALPA;  

 

I- Imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº30, no Bairro Santa Efigênia, com área de 

terreno de 440,81m2 e benfeitorias decorrentes da área construída de 194,00m2, de pro-

priedade/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de imóveis do Município em 

R$ 232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais); 

II- Imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº20, no Bairro Santa Efigênia, com área de 

terreno de 319,60m2, e benfeitorias decorrentes área construída de 147,00m2 e 144,00m2 

de propriedade/posse Sebastião Fidelis de Souza e ou de quem de direito, avaliada pela 

comissão de imóveis do Município, sendo a área de 147,00m2 em R$176.400,00 (cento e 

setenta e seis mil, quatrocentos reais) e a área de 144,00m2 no valor de R$ 172.800,00 

(cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); 

III- Imóvel (fundos) com desmanche de 14,19 metros lineares de muros situado na Rua Santa 

Efigênia, nº408, no Bairro Santa Efigênia, com área de 175,17m2, lançado no cadastro do 

IPTU sob o nº310492 em nome de José Vieira Filho e ou de quem de direito, avaliada pela 

comissão de imóveis do Município em R$ 2.341,35 (dois mil, trezentos e quarenta e um 

reais e trinta e cinco centavos); 

IV- Imóvel com desmanche e indenização de 12,62 metros lineares de muros situado na Rua 

Santa Efigênia, nº398, no Bairro Santa Efigênia, com área de 82,61m2, lançado no cadas-

tro do IPTU sob o nº310794 em nome de Ondina de Oliveira ou de quem de direito, avali-
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ada pela comissão de imóveis do Município em R$ 2.082,30 (dois mil e oitenta e dois re-

ais e trinta centavos); 

V- Imóvel com desmanche e indenização de 11,78 metros lineares de muros situado na Rua 

Santa Efigênia situado na Rua Santa Efigênia, nº388, no Bairro Santa Efigênia, com área 

de 25,68m2, de propriedade/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de imóveis 

do Município em R$ 1.943,70 (mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos); 

VI- Imóvel identificado como área 01 s/nº situado na Rua Santa Efigênia, no Bairro Santa 

Efigênia, com área de terreno de 91,27m2 de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, 

parte da matrícula nº 10.596, livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG; em desapropriação não onerosa ao Município e 

benfeitorias decorrentes da área construída 53,00m2, de propriedade/posse de quem de di-

reito, avaliada pela comissão de imóveis do Município em R$ 10.600,00 (dez mil e seis-

centos reais); 

VII- Imóvel identificado como área 02 s/nº situado na Rua Santa Efigênia, no Bairro Santa 

Efigênia, com área de terreno de 80,37m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, 

parte da matrícula nº 10.596, livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG; em desapropriação não onerosa ao Município e 

benfeitorias decorrentes da área construída 53,00m2, de propriedade/posse de quem de di-

reito, avaliada pela comissão de imóveis do Município em R$ 4.600,00 (quatro mil e e 

seiscentos reais); 

VIII- Imóvel descrito como ACESSO 01 situado no Bairro Santa Efigênia, com área de terreno 

de 5.420,40m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, em parte da matrícula nº 

10.596, livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete-MG em desapropriação não onerosa ao Município; 

IX- Imóvel descrito como ACESSO 02 situado no Bairro Santa Efigênia, com área de terreno 

de 6.622,95m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, em parte da matrícula nº 

10.595 livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro 

Lafaiete-MG, em desapropriação não onerosa ao Município; 

 

CONSIDERANDO que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimen-

to de que: „Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas tam-

bém, o que tenha sobre ele direito real limitado, bem como direito de posse‟ (STF, RE 70.338, 

Rel. Antonio Nader); 

 

CONSIDERANDO  o que dispõe no art.2º da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, 

que  preceitua; “...Art 2º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 

para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam 

para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, 

por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urba-

na..”; 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, b da Resolução CONAMA nº. 369, de 28 de março 

de 2006, que classifica como de utilidade pública as obras essenciais de infraestrutura destinadas 

aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Política Urbana e do Meio Ambiente, conforme o art. 20 da 

Lei Complementar nº. 26, de 04 de agosto de 2010, que instituiu o Plano Diretor do Município 

de Conselheiro Lafaiete onde dispõe que a mesma objetiva o pleno desenvolvimento das fun-

ções sociais da cidade e da propriedade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado 

do seu território, de forma a assegurar o bem estar de seus habitantes; 

 

CONSIDERANDO que a Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM, 

através de seu Coordenador do Núcleo de Regularização Ambiental, pautado na Lei Federal 

Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, atribuiu ao órgão municipal responsável, 

neste caso, o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA, a 

competência de avaliar e autorizar a supressão de vegetação e a intervenção em APP em imóveis 

urbanos, sem a necessidade da anuência de outro ente da federação; 

 

CONSIDERANDO que o Departamento Municipal de Meio Ambiente por meio da comunica-

ção interna nº121/2022, datada de 15/08/2022 manifestou favoravelmente a declaração de utili-

dade pública para fins de intervenção em área de preservação permanente para os fins deste de-

creto, em conformidade com o disposto no art.3º, inciso VIII, alínea “b” da Lei Federal nº 

12.651/2012; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a criação de vias de acesso, seja ao Cen-

tro ou entre Bairros da cidade, no intuito de diminuir o impacto no trânsito, proporcionando 

maior comodidade aos munícipes e, que deve ser perseguida sempre, melhoria na mobilidade 

urbana, notadamente nas áreas de maior fluxo, implementando vias alternativas; 

 

CONSIDERANDO que é obrigação do Município promover melhorias no trânsito, garantindo 

maior fluidez ao tráfego e segurança viária e que a obra de infraestrutura em questão é de grande 

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

e mobilidade urbana;  

DECRETA: 

 

Art.1º - Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriações amigáveis ou judici-

ais, as áreas descritas neste decreto no Bairro Santa Efigênia, nesta cidade que totalizam a medi-

da de 13.257,95M2, imprescindíveis para a abertura de via com o objetivo urbanização, acesso e 

interligação de bairros e centro no prolongamento da Avenida Professor Manoel Martins viabili-

zando fluidez no trânsito de veículos e segurança de pedestres, conforme retro referenciadas no 
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levantamento topográfico e memoriais descritivos oficiais que ficam fazendo parte integrante do 

presente. 

 

Art.2º - As áreas objeto do art. 1º, estão assim caracterizadas e identificadas: 

 

I - Imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº30, no Bairro Santa Efigênia, com área de terre-

no de 440,81m2 e benfeitorias decorrentes da área construída de 194,00m2, de proprieda-

de/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de imóveis do Município em R$ 

232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais); 

II- Imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº20, no Bairro Santa Efigênia, com área de terre-

no de 319,60m2, e benfeitorias decorrentes área construída de 147,00m2 e 144,00m2 de propri-

edade/posse Sebastião Fidelis de Souza e ou de quem de direito, avaliada pela comissão de imó-

veis do Município, sendo a área de 147,00m2 em R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil, qua-

trocentos reais) e a área de 144,00m2 no valor de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e 

oitocentos reais); 

III- Imóvel (fundos) com desmanche de 14,19 metros lineares de muros situado na Rua Santa 

Efigênia, nº408, no Bairro Santa Efigênia, com área de 175,17m2, lançado no cadastro do IPTU 

sob o nº310492 em nome de José Vieira Filho e ou de quem de direito, avaliada pela comissão 

de imóveis do Município em R$ 2.341,35 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e 

cinco centavos); 

IV- Imóvel com desmanche e indenização de 12,62 metros lineares de muros situado na Rua 

Santa Efigênia, nº398, no Bairro Santa Efigênia, com área de 82,61m2, lançado no cadastro do 

IPTU sob o nº310794 em nome de Ondina de Oliveira ou de quem de direito, avaliada pela co-

missão de imóveis do Município em R$ 2.082,30 (dois mil e oitenta e dois reais e trinta centa-

vos); 

V- Imóvel com desmanche e indenização de 11,78 metros lineares de muros situado na Rua 

Santa Efigênia situado na Rua Santa Efigênia, nº388, no Bairro Santa Efigênia, com área de 

25,68m2, de propriedade/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de imóveis do Muni-

cípio em R$ 1.943,70 (mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos); 

VI- Imóvel identificado como área 01 s/nº situado na Rua Santa Efigênia, no Bairro Santa Efi-

gênia, com área de terreno de 91,27m2 de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, parte da 

matrícula nº 10.596, livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Con-

selheiro Lafaiete-MG; em desapropriação não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes 

da área construída 53,00m2, de propriedade/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de 

imóveis do Município em R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais); 

VII- Imóvel identificado como área 02 s/nº situado na Rua Santa Efigênia, no Bairro Santa Efi-

gênia, com área de terreno de 80,37m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, parte da 

matrícula nº 10.596, livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Con-

selheiro Lafaiete-MG; em desapropriação não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes 
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da área construída 53,00m2, de propriedade/posse de quem de direito, avaliada pela comissão de 

imóveis do Município em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); 

VIII- Imóvel descrito como ACESSO 01 situado no Bairro Santa Efigênia, com área de terreno 

de 5.420,40m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, em parte da matrícula nº 10.596, 

livro 2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG 

em desapropriação não onerosa ao Município; 

IX- Imóvel descrito como ACESSO 02 situado no Bairro Santa Efigênia, com área de terreno de 

6.622,95m2, de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, em parte da matrícula nº 10.595 livro 

2AM, perante o cartório do 1º ofício de imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, em 

desapropriação não onerosa ao Município; 

 

Art.3º. As áreas objeto das desapropriações de que trata este Decreto destinam-se ao Município 

e tem por interesse público a interligação e urbanização do prolongamento da Avenida Professor 

Manoel Martins, com início na Rua Santa Efigênia e término na Rua Amintas Junqueira, nas 

proximidades da Avenida Vereador Mário Reis Carvalho para o melhoramento do fluxo de veí-

culos e pedestres nas adjacências de inúmeros bairros e o Centro, além de acesso para a Rua Dr. 

Zebral, no Bairro Museu. 

 

Art.4º. Ficam declaradas de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de possibilitar a intervenção em  

Área de Preservação Permanente – APP, as obras necessárias para abertura e prolongamento de 

via com o objetivo de urbanização em parte das áreas consideradas de preservação permanente, 

com a implantação de infraestrutura (rede de água potável e pluvial, sistema de esgotamento 

sanitário e outras, contidas em parte da área de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro, objeto 

de desapropriação deste decreto, na forma dos memoriais descritivos e levantamento topográfi-

co.  

 

Parágrafo Único.  Fica a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente responsável pela  

aprovação de projeto de intervenção em APP, junto aos órgãos ambientais competentes, cujas 

intervenções só devem ser iniciadas, mediante a aprovação dos projetos e emissão de autoriza-

ção em conformidade com o parecer favorável do Departamento Municipal de Meio Ambiente, 

nos termos da comunicação interna nº121/2022; 

 

Art.5º.  Fica declarada a urgência da medida, nos termos dos fundamentos deste Decreto, para 

os fins de imediata imissão provisória na posse das áreas desapropriadas, visando à execução 

das obras necessárias do prolongamento e interligação das vias em questão, bem como a urbani-

zação do trecho, nos termos do respectivo projeto, após formalidades de estilo. 

 

Art.6º. Para a hipótese de desapropriação amigável e indenização valerá o Município da avalia-

ção realizada referente às áreas descritas neste decreto conforme laudo emitido pela comissão de 

avaliação de bens imóveis objeto da Portaria nº 233/2021. 
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Parágrafo Único. As áreas de terreno de propriedade de Magno Meirelles Ribeiro declaradas de 

utilidade para fins de desapropriação nos termos deste decreto são consideradas não onerosas.  

 

Art.7º. Para efeito do disposto no art.10-A do Decreto-Lei nº3365, de 21 de junho de 1941, fica 

o Departamento de Patrimônio incumbido e autorizado a proceder com as notificações necessá-

rias para efeito das indenizações no que for cabível. 

 

Art.8º. As despesas decorrentes deste Decreto correrão, total ou parcialmente, à conta dos recur-

sos alocados no orçamento vigente, suplementada se necessário. 

 

Art.9º. Este decreto entra em vigor nesta data, sendo dada por publicado com sua fixação no 

quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da Lei, revogado o decreto muni-

cipal nº317, de 02 de dezembro de 2011. 

 

Conselheiro Lafaiete, 15 de agosto de 2022. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal 

 

 

Fabiano Luis Rodrigues Zebral 

Subprocurador  

 

 

 

     

 


