PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO N° 009, DE 23 DE JANEIRO DE 2020

“Declara de utilidade pública, para fins de
instituição de Servidão Administrativa, área urbana
que especifica, visando o acesso e passagem de
pedestres e veículos”.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, no uso
das atribuições legais que lhe conferem o art. 63, VI, c/c art. 108, I, “e”, da Lei
Orgânica Municipal, e as disposições constantes dos arts. 2º e 6º do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e
considerado que a via ora declarada de utilidade pública, serve desde
sempre como ligação entre o Bairro Estação da Luz e a sede do Município;
considerando que o Poder Público deverá, obrigatoriamente, adotar
medidas necessárias para o atendimento a serviços públicos;
considerando, finalmente, que não existe no local outra via passível de
absorver o trânsito e possibilitar a passagem de pedestres e veículos, além de que se
trata de medida temporária e urgente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa IMEDIATA, de forma amigável ou judicial, área do imóvel
localizado no distrito Carlos Chagas, neste Município, dentro da linha perimétrica
definida pelos vértices seguintes:
- V1 - (313.244,61 m E / 8.040.378,81 m S)
- V2 - (313.246,10 m E / 8.040.345,68 m S)
- V3 - (313.290,06 m E / 8.040.347,65 m S)
- V4 - (313.288,52 m E / 8.040.380,78 m S)
- V5 - (313.323,53 m E / 8.040.382,35 m S)
- V6 - (313.335,80 m E / 8.040.109,30 m S)
- V7 - (313.326,35 m E / 8.040.097,03 m S)
- V8 - (313.315,03 m E / 8.040.348,78 m S)
§1º - As coordenadas dos vértices acima estão referenciadas ao
Sistema de Coordenadas UTM 24 Sul SIRGAS 2000
Art. 2º - A via de que trata o art. 1º deste Decreto destina-se à
passagem de pedestres e veículos, para acesso ao bairro Estação da Luz.
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Art. 3º - Os terrenos objeto da presente declaração são de propriedade
de Adel Hussein El’ Aowar e sua esposa Maha Adel El’ Aowar (matrícula 3.790 no
CRI) e Adel El” Aowar Empresa Imobiliária (matrícula 3791 no CRI), conforme
Certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Carlos Chagas/MG.
§ 1º - O anexo I contém a planta e o memorial descritivo das áreas onde
ora se estabelece a servidão administrativa.
Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de
dotação prevista no orçamento vigente.
Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.,
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas
Gerais, aos 23 dias do mês de Janeiro do ano de 2020.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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