
 

 

 

DECRETO N.º 074, DE 13 DE MAIO DE 2004 

 

Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, os lotes 04, 05, 06 e 07, da quadra 

01, do Bairro Grajaú. 

 

O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições, e de 

conformidade com o disposto no art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de 

Brumadinho, e, especialmente,  

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e 

legislação pertinente; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Brumadinho executou obras públicas na 

Rua Manoel da Silva Moreira, no Bairro Grajaú, nesta cidade, tendo sido compelido a 

ocupar e usar parte dos lotes 04, 05, 06 e 07 da quadra 01, do mencionado bairro, o que 

tornou os aludidos lotes inaproveitáveis para o fim a que se destinam, salvo para 

utilização pela própria municipalidade para outra destinação de conformidade com a 

conveniência da Administração Municipal; 

 

CONSIDERANDO que, em razão das mencionadas obras, os referidos lotes 

perderam completamente seu valor econômico; 

 

CONSIDERANDO que a Administração Pública não pode causar prejuízos aos 

munícipes, impondo, nestas condições, o pagamento de indenização ou a 

desapropriação dos imóveis; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, a manifestação e os pareceres da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos, acostados aos autos do Processo 

Administrativo nº 422/03, 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a ser 

processar mediante acordo ou judicialmente, os lotes 04, 05, 06 e 07, da quadra 01, do 

Bairro Grajaú, em Brumadinho/MG, medindo, cada um, 360,00m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados), registrados no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de 

Brumadinho, sob o nº R-36-10.650, em nome da firma individual JOAQUIM SANTANA 

MOREIRA, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 23.847.96/0001-87. 

 

Art. 2º Fica declarada a urgência da desapropriação. 

  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Brumadinho, 13 de maio de 2004. 

 

Antonio do Carmo Neto 

Prefeito Municipal 


