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Decreto n.º 125 de 23 de agosto de 2.021. 

 
 

 

 

 

 
“Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação de pleno domínio e 

constituição de servidão, pela Companhia 

de Saneamento de Minas Gerais – 
COPASA, terrenos situados no Município 

de Visconde do Rio Branco/MG, para 

implantação de sistema de abastecimento 

e distribuição de água potável e dá outras 
providências.” 

 

 

 
 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci Filho, no 

uso de uma de suas atribuições que lhe confere os artigos 73, 98, 99 e seus incisos 

da Lei Orgânica do Município c/c artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal c/c 
artigo 5º, "c” e “m" e o artigo 10, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que dispõe 

sobre desapropriações por utilidade pública,  

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno 

domínio e constituição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, Lote de 

terreno na Rua Teófilo Ribeiro de Almeida nº 26, Bairro Nova Cidade (denominada 
Área Institucional), com Inscrição Cadastral nº 01.03.044.00249.001, Partindo do 

limite de confrontação com a servidão pública de acesso a Rua Teófilo Ribeiro de 

Almeida com as coordenadas E = 723.949,33 metros e N = 7.676.242,65 metros 

(Projeção UTM, fuso 23 sul, Datum SIRGAS 2000), segue-se pela divisa com imóvel 

de Dimas Soares de Oliveira numa extensão de 18,85metros e um azimute de 
159°31’14” até a divisa com o imóvel do Município de Visconde do Rio Branco, 

seguindo pela divisa deste com 04,38 metros e um azimute de 159°34’14, mais 

20,91 metros e azimute de 166°41’34 até a divisa com o imóvel de herdeiros de 

Waldemiro Viana; seguindo pela divisa destes com 7,98 metros e um azimute de 
236°58’08’ até a divisa com a área remanescente 2R –A; seguindo pela divisa desta 

com 45,03 metros e um azimute de 346°02’46” até a servidão pública de acesso a 

Rua Teófilo Ribeiro seguindo pela servidão com 5,92 metros e azimute de 

97°10’43” até o ponto de partida desta descrição. Registrado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis sob o nº de matrícula 29.166, destinado à instalação e 

operação do Reservatório de água potável do empreendimento, para compor o 

sistema de abastecimento e distribuição de água potável em local que se indica. 

 
Art. 2º A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG fica autorizada 

a promover e executar, amigável ou judicialmente, desapropriação de pleno 

domínio e constituição de servidão sobre o terreno a que se refere este Decreto, 

podendo, inclusive, alegar urgência para efeito da prévia imissão provisória na 
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posse dos bens, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 

 

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

 

P.R.C 

 
Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 23 de agosto 

de 2.021. 

 

 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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