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Decreto n.º 132 de 08 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), no Lote de terreno situado 

na Rua Teófilo Ribeiro de Almeida nº 26, Bairro Cidade Nova, com Inscrição 

Cadastral nº 01.03.044.00249.001, partindo do limite de confrontação com a 

servidão pública de acesso a Rua Teófilo Ribeiro de Almeida com as coordenadas E 

= 723.949,33 metros e N = 7.676.242,65 metros (Projeção UTM, fuso 23 sul, 

Datum SIRGAS 2000), segue-se pela divisa com imóvel de Dimas Soares de 

Oliveira numa extensão de 18,85metros e um azimute de 159°31’14” até a divisa 

com o imóvel do Município de Visconde do Rio Branco, seguindo pela divisa deste 

com 04,38 metros e um azimute de 159°34’14, mais 20,91 metros e azimute de 

166°41’34 até a divisa com o imóvel de herdeiros de Waldemiro Viana; seguindo 

pela divisa destes com 7,98 metros e um azimute de 236°58’08’ até a divisa com a 

área remanescente 2R –A; seguindo pela divisa desta com 45,03 metros e um 

azimute de 346°02’46” até a servidão pública de acesso a Rua Teófilo Ribeiro 

seguindo pela servidão com 5,92 metros e azimute de 97°10’43” até o ponto de 

partida desta descrição, com registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis sob 

o nº de matrícula 29.166, perfazendo o total de 326,98 metros², destinado à 

instalação e operação do reservatório de água potável, para compor o sistema de 

abastecimento e distribuição de água potável daquela região de área urbana.  

 

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 

independentemente de notificação ou interpelação judicial, ocorrendo alteração da 

destinação prevista neste decreto, dissolução da entidade outorgada, cessação das 

atividades da concessionaria do serviço público no Município de Visconde do Rio 

Branco/MG ou o descumprimento de obrigações assumidas. 
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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 08 de 

setembro de 2.021. 

 

 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 

 

 


