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Decreto nº 551, de 1º de fevereiro de 2023. 

 

ALTERA A REDAÇÃO DO ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº438, DE 15 DE AGOS-

TO DE 2022 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 após a edição do decreto municipal nº438, de 15 de agosto de 

2022, diligências complementares foram realizadas pelo Departamento de Patrimônio na forma 

do oficio nº009/2023 - DMPCL, do dia 24/01/2023, colhendo detalhes de identificação dos re-

gistros imobiliários de benfeitorias aforadas e de áreas terreno a serem desapropriadas; 

 

CONSIDERANDO o referido ato que declarou de utilidade pública para fins de desa-

propriação áreas no Bairro Santa Efigênia  tem por finalidade o prolongamento da Avenida Pro-

fessor 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 

veículos e pedestres nas adjacências de inúmeros bairros e o Centro, além de acesso para a Rua 

Dr. Zebral, no Bairro Museu; 

 

CONSIDERANDO ainda, que houve uma avaliação complementar de nº035, realizada no 

dia 30/11/2022 e que, há necessidade de acréscimos na redação do referido ato administrativo 

para a perfeita realização da desapropriação, visando atender a finalidade e o interesse público 

almejado; 

 

CONSIDERANDO  que parte das áreas são de propriedade particulares e parte possuem 

aforamento e que não se trata aqui de desapropriação de terrenos públicos aforados, eis que não 

se desapropria aquilo que já é propriedade pública, mas sim a desapropriação do domínio útil 

em tela se refere a área construída/benfeitorias decorrentes do prédio/edificações erguidas e per-

tencentes ao patrimônio particular do expropriado; 

 

CONSIDERANDO que é de sabença que o domínio útil é bem suscetível de expropriação 

administrativa, vez que não se trata de desapropriação de bem imóvel do Município, vedado 

pelo ordenamento jurídico, mas de apossamento administrativo do domínio útil das edificações, 

equivalente à expropriação, praticado pelo Município em face dos interesses do particular; 

 

CONSIDERANDO a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal – STF que 

assim decidiu; “...Na desapropriação de propriedade sujeita a aforamento cabe ao titular do 

domínio direito à indenização prevista na lei, calculada de acordo com o art. 83 do decr. n° 

4.956, de 1903. Em tal conformidade, do valor global da propriedade deve ser deduzida a res-

pectiva importância, atribuindo-se ao senhorio útil somente a soma restante. (ACi 7314, Rela-

tor(a): OCTAVIO KELLY, julgado em 19/01/1942); 
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CONSIDERANDO que após as diligências complementares e retificadoras, a área total a 

ser desapropriada não sofreu modificação e permanece na medida de 13.257,95m2, tendo no 

entanto agora com a perfeita descrição, estando assim caracterizadas e identificadas conforme 

projetos e memoriais elaborados pela Associação dos Municípios do Alto Paraopeba- AMAL-

PA;  

 

I- benfeitorias imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº30, no Bairro Santa Efigênia, 

com área de benfeitorias decorrentes da área construída de 194,00m2, avaliada pela co-

missão de imóveis do Município em R$ 232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocen-

tos reais) de propriedade de CECÍLIO ALVES NEIVA, com terreno aforado a municipa-

lidade não indenizável, registro nº R-2-4718, perante o 1º ofício de imóveis da comarca de 

Conselheiro Lafaiete-MG; 

 

II- benfeitorias  no imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº20, no Bairro Santa Efigênia, 

avaliada pela comissão de imóveis do Município, sendo a área construída de 147,00m2 em 

R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos reais) e a área construída de 

144,00m2 no valor de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); com 

área de terreno aforada a municipalidade não indenizável, decorrentes área construída de 

147,00m2 e 144,00m2 de propriedade de JOAQUIM REZENDE DOS SANTOS, objeto 

do registro imobiliário nº26.337, perante o 1º ofício de imóveis da comarca de Conselheiro 

Lafaiete-MG; 

 

III- benfeitorias em área aforada a municipalidade com desmanche de 14,19 metros lineares de 

muros situado na Rua Santa Efigênia, nº408, no Bairro Santa Efigênia, avaliada pela co-

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

e trinta e cinco centavos); com área aforada a municipalidade não indenizável, lançado no 

cadastro do IPTU sob o nº310492 em nome de JOSÉ VIEIRA FILHO, registro imobiliá-

rio R-2.2329, perante o 1º ofício de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete-MG;  

 

IV- Parte de 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 terreno de 82,61m2, 

em nome de PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES, registro imobiliário R-

1.6059, perante o 1º ofício de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, avaliada a 

benfeitoria pela comissão de imóveis do Município em R$ 2.082,30 (dois mil e oitenta e 

dois reais e trinta centavos), bem como área de terreno no valor de R$ 24.783,00 ( vinte e 

quatro mil setecentos e oitenta e três reais) conforme avalição de nº035, de 30/11/2022; 

 

V- Benfeitorias em área aforada a municipalidade de 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,  avaliada pela comissão de imóveis do Município em R$ 

1.943,70 (mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), em área de terreno 

25,68m2 aforada a municipalidade não indenizável, imóvel de propriedade de JOSÉ 
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ELÓI VIEIRA, registro imobiliário nº19.977, perante o 1ºofício de imóveis da comarca 

de Conselheiro Lafaiete-MG; 

 

VI- Parte de imóvel não desmembrado 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 desapropri-

ação não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes da área construída 53,00m2; 

 

VII- Parte de imóvel não desmembrado 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 desapropri-

ação não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes da área construída 23,00m2; 

 

VIII- Parte do imóvel referente a abertura e prolongamento de via 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 desapro-

priação não onerosa ao Município; 

 

IX- Parte do imóvel referente a abertura e prolongamento de via 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 desapro-

priação não onerosa ao Município; 

 

CONSIDERANDO, enfim que a necessidade de alteração para inclusão de informações 

no referido ato administrativo; 

DECRETA: 

 

Art.1º. O art.2º do Decreto Municipal nº438, de 15 de agosto de 2022 passa a viger com 

a seguinte redação; 

 

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

 

I- benfeitorias imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº30, no Bairro Santa Efigênia, 

com área de benfeitorias decorrentes da área construída de 194,00m2, avaliada pela co-

missão de imóveis do Município em R$ 232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocen-

tos reais) de propriedade de CECÍLIO ALVES NEIVA, com terreno aforado a municipa-

lidade não indenizável, registro nº R-2-4718, perante o 1º ofício de imóveis da comarca 

de Conselheiro Lafaiete-MG; 
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II-           benfeitorias  no imóvel situado na Rua Amintas Junqueira, nº20, no Bairro Santa Efigê-

nia, avaliada pela comissão de imóveis do Município, sendo a área construída de 

147,00m2 em R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos reais) e a área cons-

truída de 144,00m2 no valor de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos re-

ais); com área de terreno aforada a municipalidade não indenizável, decorrentes área 

construída de 147,00m2 e 144,00m2 de propriedade de JOAQUIM REZENDE DOS 

SANTOS, objeto do registro imobiliário nº26.337, perante o 1º ofício de imóveis da co-

marca de Conselheiro Lafaiete-MG; 

 

III- benfeitorias em área aforada a municipalidade com desmanche de 14,19 metros lineares de 

muros situado na Rua Santa Efigênia, nº408, no Bairro Santa Efigênia, avaliada pela co-

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

trinta e cinco centavos); com área aforada a municipalidade não indenizável, lançado no 

cadastro do IPTU sob o nº310492 em nome de JOSÉ VIEIRA FILHO, registro imobiliário 

R-2.2329, perante o 1º ofício de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete-MG;  

 

IV- Parte de 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 terreno de 82,61m2, 

em nome de PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES, registro imobiliário R-1.6059, 

perante o 1º ofício de imóveis da comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, avaliada a benfei-

toria pela comissão de imóveis do Município em R$ 2.082,30 (dois mil e oitenta e dois reais 

e trinta centavos), bem como área de terreno no valor de R$ 24.783,00 ( vinte e quatro mil 

setecentos e oitenta e três reais) conforme avalição de nº035, de 30/11/2022; 

 

V- Benfeitorias em área aforada a municipalidade de 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,  avaliada pela comissão de imóveis do Município em R$ 

1.943,70 (mil novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), em área de terreno 

25,68m2 aforada a municipalidade não indenizável, imóvel de propriedade de JOSÉ ELÓI 

VIEIRA, registro imobiliário nº19.977, perante o 1ºofício de imóveis da comarca de Con-

selheiro Lafaiete-MG; 

 

VI- Parte de imóvel não desmembrado 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 desapropria-

ção não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes da área construída 53,00m2; 

 

VII- Parte de imóvel não desmembrado 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 desapropria-

ção não onerosa ao Município e benfeitorias decorrentes da área construída 23,00m2; 
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VIII- Parte do imóvel referente a abertura e prolongamento de via 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 desapropria-

ção não onerosa ao Município; 

 

IX- Parte do imóvel referente a abertura e prolongamento de via 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 desapropria-

ção não onerosa ao Município...”; 

 

Art.2º. Permanecem inalterados os demais artigos do decreto municipal nº438, de 15 de 

agosto de 2022. 

 

Art.3º. Este decreto entra em vigor nesta data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete, 1º de fevereiro de 2023. 

 

 
Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

 


