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DECRETO Nº 140 de 24 de setembro de 2.021 

 
 

“Autoriza a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) empresa distribuidora de 

água a usar o imóvel público que 

se especifica, 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: 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica autorizado o uso de bem público de propriedade 

Municipal em favor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA), o Lote do terreno situado na Rua Antônio Lúcio Vicente, 

nº 3, Serra Verde II, Equipamento Urbano 1, na cidade de Visconde 

do Rio Branco/MG, CEP 36520-000, com inscrição Cadastral nº 

000000000182846, Matricula CRI nº 28.655, confrontando na frente 

com 5,90m para a Rua Antônio Lúcio Vicente, fundos com 12,16m para 

o lote 15, de propriedade de Ivan Lopes da Silva, lateral direita 

com 15,75m para a Rua Helena Maria Moreto, lateral esquerda com 15m 

para o lote 13 de propriedade de João de Souza. ÁREA TOTAL: 127,91 

m² 

 

Art. 2º Esta autorização é outorgada em caráter gratuito, 

personalíssimo e unilateral sendo, portanto, intransferível. 

Parágrafo único. A autorização será cassada, de pleno direito e 

independente de notificação ou interpelação judicial, ocorrendo 

alteração da destinação prevista neste decreto, dissolução da 

entidade outorgada, cessação das atividades da concessionária do 

serviço público no Município de Visconde do Rio Branco/MG ou o 

descumprimento de obrigações assumidas. 

 

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 

24 de setembro de 2.021. 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/

