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Secretaria Municipal de Administração
DECRETO Nº 04 DE 04 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a declaração de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação de
imóvel pelo Município de Galiléia/MG e dá outras providências.
O Prefeito de Galiléia – Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições privativas que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 5º, alínea “g”, do
Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, e,
CONSIDERANDO a necessidade da efetivação da desapropriação para fins de construção
de posto de saúde para atendimento da população mais carente no Município de Galiléia;
CONSIDERANDO que os bairros Esperança, Acato e Glória são bastante povoados e que
se localizam distantes do Posto de Saúde central, cuja demanda é muito alta;
CONSIDERANDO que o bairro Esperança é ponto de convergência entre os bairros Acato
e Glória, o que facilita a descentralização do atendimento médico na região;
CONSIDERANDO que o imóvel alvo da presente desapropriação é amplo, de fácil acesso
e sem qualquer tipo de construção, o que viabiliza um empreendimento mais acessível e menos
traumático para a sociedade;
CONSIDERANDO que a saúde é direito fundamental de todos e que cabe ao Poder Público
adotar todas as medidas necessárias para sua efetivação;
CONSIDERANDO a supremacia do interesse público sobre o particular, notadamente
quando se trata de interesse da coletividade;
CONSIDERANDO que cabe ao ente público interessado adotar as medidas necessárias
para a ocupação de imóvel privado para atender as expcionalidades verificadas no plano fático.
DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação,
por via amigável ou judicial, na forma do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
art. 5°, “g”, em caráter de urgência, o domínio útil e/ou direito a qualquer título sobre área de
propriedade do Sr. Hermínio Caieira Gomes, cujo a área total objeto da desapropriação é de
1.883,57 m², situado no limite com a Rua José Valbuza, definido pela coordenada
7.897.560,09020 m Norte e 232.274,0967 m Leste, seguindo com distância de 21,37 m e azimute
plano de 98°49’17”, confrontando neste trecho com o Lote 04, seguindo com a distância de 31,43
m e azimute plano de 98°56’28”, confrontando neste trecho com o Lote 05, seguindo com a
distância 35,78 m e azimute plano de 192°49’56”, confrontando neste trecho com a Rua Cid
Lopes Teixeira, seguindo com distância de 25,36 m e azimute plano de 277°14’20”, confrontando
nestre trecho com o Lote 02, seguindo com distância de 25,16 m e azimute plano de 276°47’09”,
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confrontado neste trecho com o Lote 01, seguindo com distância de 37,36 m e azimute plano de
9°07’42”, confrontando neste trecho com a Rua José Valbuza.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente
para efeito de imissão provisória de posse em processo de desapropriação, desde logo
autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941;
Art. 3º O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade promover a
construção de um posto de saúde no bairro Esperança, tendo em vista a necessidade de
atendimento da população mais carente;
Art. 4º As despesas decorrentes do ato de desapropriação correrão à conta de dotações
consignadas no orçamento vigente;
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Galiléia, 04 de janeiro de 2022.

Juarez da Silva Lima
Prefeito
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