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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 43/2022 

 

“Declara de interesse público, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, o  imóvel que especifica e 

dá outras providências.” 

 

O Prefeito do Município de Ouro Verde de Minas, no uso de suas atribuições Legais previstas no 

Artigo 67, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e: 

Considerando que é dever do administrador público promover a construção de obras públicas e sua 

manutenção, que beneficiem a população do Município de Ouro Verde de Minas; 

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, a teor do art. 30, inciso 

I, da Constituição Federal; 

Considerando que o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, prevê a “desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro”; 

Considerando o Art. 2º do Decreto Lei 3.365 de 21/06/41, onde dispõe que “mediante declaração de 

utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios”; 

Considerando que é de competência do Chefe do Poder Executivo decretar a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos termos do art. 67, inciso V, da Lei Orgânica Municipal; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA para fins de DESAPROPRIAÇÃO, uma área de terreno 

urbano e uma casa, constante na Matrícula nº 3.468 – Livro 2 de Registro Geral do Cartório do 1º Ofício de Registro 

de Imóveis de Teófilo Otoni, como segue: 

“(Os lotes nºs 4 e 17 da quadra 18, à  Rua 15 de Janeiro, em Ouro Verde de Minas, nº 64, 

com a área de 600,00m2 (seiscentos metros quadrados), contendo uma casa de morada, com 2 

janelas de frente e entrada ao lado, limitando-se em seu contorno com espólio de Benício José 

Ferreira, João Belmiro da Silva, terreno do município de Ouro Verde de Minas e o Córrego 

Queixada)”. 

DECRETO 
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Art. 2º - A dotação orçamentária para atender a despesa constante do presente Decreto, correrão por conta 

de verbas próprias consignadas no Orçamento vigente. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua  publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

Ouro Verde de Minas, em 19 de setembro de 2022. 

 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 
Prefeito Municipal 
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