
DECRETO Nº. 385 DE 11 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 
 

Dá nova redação ao Art. 1º do decreto nº. 55 de 07 de 
outubro de 2008. 

 
 
 
O Prefeito do Município de Itapagipe, no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei 
Orgânica do município de Itapagipe, e, 

Considerando a necessidade de adequar os dados referentes aos proprietários e caracterização 
do imóvel constante na redação primitiva; 

Considerando os fatos ocorridos, por motivos de força maior, dentre estes o divórcio do casal 
Iomar e Helenice e ainda o falecimento da senhora Helenice Felício de Morais; 

Considerando que o presente ato administrativo não macula o anteriormente editado, uma vez 
que busca uma solução objetiva para regularização do imóvel, tendo em vista que estes já se 
encontram de posse do município. 
 

DECRETA 
 

Art. 1º O Art. 1º do decreto nº. 55 de 07 de outubro de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art.1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o seguinte imóvel: 

UMA GLEBA DE TERRAS denominada Quinhão 02, com área de 01,03,90ha. (um 
hectare, três ares e noventa centiares), sendo: 00,42,70ha. de culturas com a seguinte e 
00,61,20ha.. de campos, sem benfeitorias, situada no perímetro urbano/zona de 
expansão urbana deste município e comarca de Itapagipe, com a seguinte descrição: 
Começam estas divisas e confrontações em um marco cravado na divisa da propriedade 
de Maria Garcia de Queiroz, Rita Garcia Costa, Niloel Garcia Pinto, Queila Garcia 
Queiroz, Valter Alves de Oliveira, Daniel Garcia Pinto, Asael Garcia Pinto, João 
Mendes da Fonseca e Dionésia Andretta, deste marco segue confrontando com Maria 
Garcia de Queiroz, Rita Garcia Costa, Niloel Garcia Pinto, Queila Garcia Queiroz, 
Valter Alves de Oliveira, Daniel Garcia Pinto, Asael Garcia Pinto, João Mendes da 
Fonseca e Dionésia Andretta com os seguintes rumos e distancias: 68°28’45” SE – 
97,21 m; 32°01’13” SW – 66,28 m; indo assim encontrar outro marco, deste marco 
segue a direita confrontando com Iomar Ferreira de Morais (antes João Beneli ou seus 
sucessores) com os seguintes rumos e distancias: 61°58’05” NW – 59,43 m; 66°30’05” 
NW – 60,62 m, indo assim encontrar outro marco, deste marco segue confrontando com 
Emerson Euripedes de Souza (gleba 01) com o seguinte rumo e distância: 38°11’19” 
NW – 76,20 m, indo assim encontrar outro marco, deste marco segue a direita 
confrontando com o Município de Itapagipe com os seguintes rumos e distancias: 
51°48’41” NE – 55,00 m; 38°11’19” SE – 86,13 m; 13°05’02” NE 13,55 m, indo assim 
encontrar o marco inicial, fechando assim uma área de 01,03,90ha. ou 10.390,00 m2 



(dez mil, trezentos e noventa metros quadrados) sendo a área de 5.195,00 m2  (cinco 
mil, cento e noventa e cinco metros quadrados) de propriedade de IOMAR FERREIRA 
DE MORAIS CPF nº. 301.768.086-04 e a área de 5.195,00 m2  (cinco mil, cento e 
noventa e cinco metros quadrados) de propriedade de HELTON FERREIRA DE 
MORAIS, CPF nº. 054.867.136-22 a ser desmembrada do Imóvel objeto da Matrícula 
nº. 13.249 do Registro de Imóveis da comarca de Itapagipe(MG).” 

 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

Prefeitura Municipal de Itapagipe, 11 de agosto de 2014. 
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