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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 DECRETOS MUNICIPAIS 

______________________________________________________________________________________ 

DECRETO Nº 390/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022. 
 
 

“Declara DESAPROPRIAÇÃO de parte imóvel rural localizado 
neste Município, caracterizado como Fazenda São 
Sebastião,PARA UTILIDADE PÚBLICA, em favor do Município de 
Frei Gaspar/MG, com destinação de uso para área de turismo, 
construção de estádio de futebol e de casas populares, bem 
como de área reservada a festas locais e para implantação de 
espaço industrial direcionado à construção de fábricas e revoga 
Decreto n. 279/2021”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI GASPAR – Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
artigo 69, inciso V, da Lei Orgânica Municipal 
 
 
CONSIDERANDO os dispositivos legais previstos no artigo 5º, alíneas “e”, “h”, “i” e “n”, no artigo 6º, do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de julho de 1941 e o artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988; 
 
 
CONSIDERANDO que está presente o interesse público e coletivo na execução de obras públicas, nesta cidade; 
 
 
CONSIDERANDO que o imóvel cuja desapropriação será destinada, encontra-se sem embargos e em terreno deste 
Município; 
 
CONSIDERANDO que não cabe ao Município o enriquecimento ilícito, deixando de indenizar o esforço honesto do 
particular relativo à construção; 
 
CONSIDERANDO que o preço indicado na avaliação é razoável e compatível com o porte do imóvel; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1°- Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de DESAPROPRIAÇÃO, a área equivalente a 16,73 
hectares, parte de imóvel rural com perímetro total de 852,15 hectares, para fins de DESAPROPRIAÇÃO, localizado 
nesta municipalidade, de propriedade do ESPÓLIO DA SRA. MARIA ISMÊNIA BESSA MACHADO, CPF: 911.676.636-
91, sendo o Imóvel Rural caracterizado como FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, registrado no Cartório do Registro de 
Imóveis de Itambacuri sob o n° 7548. 
 
Art. 2º - A área de 16,73 Ha, denominada FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, localizada na área rural deste município, 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Itambacuri  sob o n. de matrícula 7548 (em anexo), de 
Propriedade do Espólio de Maria Ismênia Bessa Machado,que se refere o artigo anterior, concluído o processo de 
DESAPROPRIAÇÃO, será destinado ao uso da Administração Pública de Frei Gaspar, para fins de construção de um 
estádio de futebol, de casas populares, área de turismo e reservado às festas tradicionais locais, bem como para 
implantação de fábricas por meio de espaço industrial, fomentando assim a economia, o desporto e o turismo nesta 
cidade. 
 
Art. 3º - A indenização pela DESAPROPRIAÇÃO se dará conforme avaliação, realizada pela Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da dotação específica consignada em orçamento 
próprio. 
 
Art. 5º - O proprietário do imóvel objeto da DESAPROPRIAÇÃO deverá ser notificado deste Decreto, no prazo máximo 
de 30 dias, para assinar termo de concordância ou manifestar-se como de direito. 
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Art. 6º -O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º - Fica revogado o Decreto nº 279/2021 e todas as disposições em contrário. 
 
 
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

Frei Gaspar, 16 de Dezembro de 2022 
 
 

Edson Alves dos Santos 
Prefeito Municipal 
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