
 
 

 

DECRETO Nº 045 DE 27 DE JUNHO DE 2022. 

 

“Declara de utilidade pública para fins de intervenção, 
em uma área de terra com suas benfeitorias, localizada 
no município de Lago Verde/MA.” 

 

O Prefeito Municipal de LAGO VERDE – MA, o Senhor Alex Cruz Almeida, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e, com fundamento no Decreto 

– Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941, artigo 5º, alínea “m”, modificado pela Lei 

Federal nº 4.365, 10 de setembro de 1962, e amparado nos artigos 48, XV, 140 e 165, 

II da Lei Orgânica do Município de Lago Verde. 

 

CONSIDERANDO, que se torna indispensável promover projetos de desenvolvimento 

urbano para garantir a melhoria de vida da população do Município de Lago Verde, 

com arrimo na Lei n° 3365/1941, Art. 5°, alínea i.  

 

CONSIDERANDO, que é dever do Poder Público Municipal formular política urbana 

que vise solucionar, na medida do possível, a questão de logística de bens de 

Patrimônio Municipal.  

 

CONSIDERANDO, a CONAMA Nº 369 de 2006, onde poderá autorizar a intervenção 

ou supressão de vegetação em APP, em casos de utilidade pública para obras 

essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 

saneamento e energia. 

 

CONSIDERANDO, o interesse social da construção da orla do açude da Emergência 

e calçamento em bloquetes, localizada na sede de Lago Verde 

 

DECRETA: 

 



 
 

 

Art. 1°. Fica declarada de utilidade pública, para fins de Intervenção, uma área 

de terra com suas respectivas benfeitorias, localizada na sede do município de Lago 

Verde - MA, na Rua Berlamino Franco, S/N, Bairro Centro, nas seguintes coordenadas 

geográficas exibidas no mapa em anexo.  

 

Parágrafo Único. O referido balneário contemplará uma área total de 

5.410,80m2, usada para a construção, contemplando 6 (seis) ruas da sede municipal 

cuja utilidade pública caracteriza-se pela necessidade do Projeto de Construção da 

orla do Açude da Emergência. 

 

Art. 2º. A declaração de utilidade pública objetiva a intervenção ou supressão 

de vegetação em e benfeitorias, de acordo com a CONAMA Nº 369 de 2006. 

 

Art. 3º. Fica a Procuradoria Jurídica do Município autorizada a tomar as 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis para efetivação da presente 

desapropriação.  

 

Art. 4º. É parte integrante deste Decreto o Anexo I – Planta Localização.  

 

Art. 5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

Lago Verde – MA, 27 de junho de 2022. 

 

 

 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 


