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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº: 007/2023 

 

"Dispõe de declaração de utilidade pública, 

para fins de desapropriação, o imóvel que especifica 

e da outras providencias.” 

 

O Prefeito do Município de Ouro Verde de Minas, no uso de suas Atribuições 

Legais previstas no Artigo 67, Inciso VI, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal 460 de 

20 de setembro de 1993, e: 

Considerando o dever e a necessidade de ter um lugar fixo como sede para as 

Secretaria Municipal de Transportes e Estradas e Secretaria de Obras e Serviços Gerais, 

especialmente para atendimento as demandas, reuniões e organização de documentos 

referentes às Secretarias; 

Considerando a existência de uma imóvel residencial desabitado situado a 

direita da entrada do pátio Municipal a qual será de grande valia ao Município; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA para fins de desapropriação 

o imóvel consistente em imóvel urbano construído em alvenaria, contendo 09 (Nove) 

cômodos, com piso de cerâmica, coberto de telhas coloniais, localizado à Rua Concórdia, 

centro, em Ouro Verde de Minas - MG, com área total 423,78 m², conforme consta do laudo 

de avaliação em anexo. 

Parágrafo único. O imóvel objeto deste Decreto destinar-se-á ao uso e 

manutenção das Secretarias Municipais de Transportes e Estradas e Secretaria de Obras, 

destinada a uso como sede para tais secretarias. 

DECRETO 
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Art. 2º- Fica determinada a Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis, 

analisar e avaliar o imóvel objeto desta desapropriação seguindo parâmetros de Laudo 

avaliativo de empresa especializada, notificando-se o proprietário sobre o valor para fins de 

eventual acordo. 

Art. 3º- A dotação orçamentária para atender a despesa constante do presente 

Decreto, correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento vigente. 

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Ouro Verde de Minas-MG, em 30 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 

Prefeito Municipal 
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