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DECRETO Nº. 1.430, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terreno rural
que especifica, sem benfeitorias, situada
nas adjacências do Distrito Capim Roxo,
neste Município, destinada à construção
de uma torre de telefonia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPARAÓ, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caparaó, e tendo em vista o
disposto nos art. 3º, 5º e 6º do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação
amigável ou judicial, em caráter de urgência, um imóvel situado nas adjacências do Distrito
Capim Roxo, com a seguinte descrição: “Uma área, partindo do Ponto A em direção ao Ponto
B, medindo 10 m (dez metros), confrontando com Nelcílio Donádio, deste ponto em direção ao
ponto C, medindo 15 (quinze metros), deste ponto em direção ao ponto D, medindo 10 m (dez
metros), ambos seguimentos confrontando com o proprietário José Olívio do Prado, deste ponto
em direção ao ponto inicial A, medindo 15 (quinze metros), confrontando com Manoel
Frederico Ferreira, perfazendo uma área total de 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados)
objeto da matrícula n.º 4.892, fls. 144/149, Livro nº. 08-ED, do Cartório de Registro de Imóveis
de Espera Feliz, de propriedade de José Olívio do Prado”, descrito e qualificado no Anexo I
deste Decreto.
Art. 2º A presente desapropriação destina-se à construção ou edificação de
torre de telefonia móvel no referido terreno, com seus recursos próprios, pela concessionária ou
autorizada.
Parágrafo único. O expropriante fica autorizado a invocar o caráter de urgência
no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do DecretoLei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º O imóvel expropriado deverá ser avaliado na forma da Lei e as despesas
decorrentes da desapropriação a que refere o presente Decreto correrão à conta
da dotação orçamentária constante do orçamento vigente.
Art. 4º Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a tomar as medidas
administrativas e judiciais cabíveis para efetivação da presente desapropriação.
Art. 5º São partes integrantes deste Decreto:
I - Memorial Descritivo de Terreno;
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II - Croqui de Terreno;
III - Croqui de Localização.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caparaó, 28 de abril de 2022.

DIÓGENIS DA SILVA MIRANDA
Prefeito Municipal
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