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DECRETO Nº 297, 13 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

“Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação de pleno domínio, e reurbanização, 

área de terreno urbano situado no Distrito Sede do 

Município de Brumadinho e dá outras providências”. 

 

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99, inciso VII, da Lei 

Orgânica Municipal, e considerando os artigos 2º, 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941,  

 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação de pleno domínio e reurbanização 

de área, amigável ou judicialmente, o terreno urbano com superfície de 332,00 m² (trezentos e trinta e dois 

metros quadrados) e as benfeitorias nele edificadas, situado na Zona do Centro Comercial - ZC da Zona 

Urbana do Distrito Sede de Brumadinho -ZUC, entre a Rua Presidente Vargas, nº 186 e a Avenida Vigilato 

Braga, conforme caracterização no memorial descritivo a seguir: 

 

“Partindo-se do vértice P5 com coordenada, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - 

SIRGAS2000, MC-45°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=583436,6127 e 

N=7772507,0550, seguindo com azimute 351°01'14" e distância 14,31m chega-se ao vértice P6 com 

coordenadas E=583434,3800 e N=7772521,1851, confrontando com AVENIDA VIGILATO RODRIGUES 

BRAGA. Deste com azimute de 96°05'49" e distância 28,02m chega-se ao vértice P7 com coordenadas 

E=583462,2365 e N=7772518,2095. Deste com azimute de 91°18'17" e distância 8,48m chega-se ao vértice 

P7-B com coordenadas E=583470,7152 e N=7772518,0164, perfazendo um total de 36,50m confrontando 

com CONDOMÍNIO BRASIL. Deste com azimute de 177°58'55" e distância 2,06m chega-se ao vértice P8-B 

com coordenadas E=583470,7878 e N=7772515,9551, confrontando com RUA PRESIDENTE VARGAS. Deste 

com azimute de 265°43'21" e distância 8,48m chega-se ao vértice P9-B com coordenadas E=583462,3316 

e N=7772515,3226. Deste com azimute de 178°06'48" e distância 5,84m chega-se ao vértice P11 com 

coordenadas E=583462,5239 e N=7772509,4825. Deste com azimute de 262°33'27" e distância 8,93m 

chega-se ao vértice P12 com coordenadas E=583453,6715 e N=7772508,3261. Deste com azimute de 

265°44'18" e distância 17,11, perfazendo um total de 40,36m confrontando com MÁRIO JOSÉ DA SILVA e 
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AVELINO DA SILVA SANTOS até o vértice P5, ponto origem deste memorial, perfazendo um perímetro total 

de 93,23m e uma área superficial total de 332,00m².” 

 

Parágrafo único. A área descrita no caput é constituída de parte do imóvel transcrito sob nº 360 do Livro 

03-A no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Brumadinho, em nome de Avelino da Silva Santos e 

Mário José da Silva. 

 

Art. 2º. A expropriação objetiva: (I) a abertura de logradouro público/passarela destinada facilitar o acesso 

e a circulação de pedestres entre a Rua Presidente Vargas e a Avenida Vigilato Braga, e (II) edificação de 

galeria para realocação dos comerciantes estabelecidos na Praça da Bandeira, ao lado da linha férrea, em 

área pública, com a reurbanização desta área, resultando na desobstrução da via e do trânsito de veículos 

no local, nos termos do permissivo legal disposto na alínea “i” do art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41, na 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.875, de 29 de janeiro de 1.999. 

 

Art. 3º. Fica declarada urgência da desapropriação e autorizada a Procuradoria-Geral do Município a 

promovê-la. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da desapropriação correrão por conta de dotação orçamentária própria, 

do orçamento vigente, suplementada se necessário. 

 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brumadinho, 13 de novembro de 2013. 

 

Antônio Brandão 

Prefeito Municipal 

 

(Este texto não substitui o publicado no DOM em 14.11.2013) 

http://www.brumadinho.mg.gov.br/

