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DECRETO N9 2785, DE 12 DE MAIO DE 1986.

Declara de utilidade pública imóvel que espe
cifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itabira, no uso

de

suas atribuições legai& e da faculdade que lhe concede o art. 49,
n, e 69 do Decreto Lei 3365, de 21 de junho de 1941;

o

DECRETA:
Artigo 19 - Fica declarada de utilidade

pú-

blica, para fins de desapropriação a ãrea de terreno 9.630,OOm' ,
(nove mil, seiscentos e trinta metros quadrados), situada
Bairro J.K., de propriedade da Companhia Vale do Rio Doce,

no
vista

e \avaliada por CZ$ 2.808,00 (dois mil, oitocentos e oito cruzados).
Parágrafo único - A área referida neste art^
go tem a seguinte descrição de limites:

o

"Inicia no alinhamento dos cruzamentos
das
ruas Rio de Janeiro, Piauí e Madre Maria de Jesus. Segue o alinha
mento da Rua Madre Maria de Jesus por uma distância de 235,OOm(du
.zentos e trinta e cinco metros), onde encontra o cruzamento
da
Rua Sergipe. Daí, deflexionando-se â direita e seguindo o alinhamento da Rua Sergipe por uma distância de 42,OOm(quarenta e dois
metros),encontra o cruzamento com a Rua Rio de Janeiro. Deste pon
to, deflexionando-se ã direita, e seguindo o alinhamento da
Rua
Rio de Janeiro por uma extensão de 178,OOm (cento e setenta
e
oito metros), encontra o cruzamento desta com as ruas Piauí e Madre Maria de Jesus, ponto de partida da presente descrição."

Artigo 2 9 - A desapropriação no artigo anterior se destina a possibilitar a construção de edíficip para
cionamento de estabelecimento de ensino regular,
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Art. 39 - Fica declarada a urgência da desapropriação prevista neste Decreto.
Artigo 49 - As despesas decorrentes deste *
decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Artigo 59 - Revogadas as disposições
em
contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Itabira, 12 de maio de 1986.
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JOSÉ MAURÍCIO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZW DA/ CRUZ VIEIRA
SE^REVÃRIA GERAL
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