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DECRETO N° 114 DE 24 DE MARÇO 2022. 
 

 

“DECLARA A NATUREZA DE BEM DE 
USO COMUM DO POVO A IMÓVEL QUE 
ESPECIFICA.” 

 
O Prefeito Municipal de Guarani, Estado de Minas Gerais, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 
69, da Lei Orgânica Municipal, e  
 

CONSIDERANDO que o imóvel de propriedade do Município 

registrado no CRI sob o número 5570, denominado lote C, 
sem benfeitorias e com área de 102,12 metros quadrados com 
frente de doze metros para a Travessa, de uma lado na 
extensão de seis metros confrontando com o lote A da 
Prefeitura Municipal de Guarani, de outro lado na extensão de 
treze metros confrontando com terrenos da Prefeitura 
Municipal de Guarani, aos fundos com nove metros e 
cinquenta centímetros confrontando com o lote B da Prefeitura 
Municipal de Guarani, é utilizado, efetivamente,  como passeio 
público para circulação de populares. 

 
CONSIDERANDO que de uso comum do povo são todos 
aqueles bens de "utilização concorrente de toda a 
comunidade" (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 
Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 704). 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica declarada a natureza do imóvel público 

registrado no CRI sob o número 5570, de propriedade do Município, 
como bem de uso comum do povo e sua consequente afetação a 
essa finalidade. 

 
Parágrafo único – Planta atualizada da referida área seguirá 

anexa ao presente Decreto. 
 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
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DECRETO N° 114 DE 24 DE MARÇO 2022. 
 

 

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

GUARANI, 24 de MARÇO de 2022. 
 
 

 

FERNANDO EDUARDO PINHEIRO BELLOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Certifico que, nesta data, foi dada publicidade: por afixação no Quadro de Publicações 

Oficiais, por publicação no site oficial desta Prefeitura e por publicação no Diário Oficial 
dos Municípios Mineiros - ao presente ato administrativo. 

 
GUARANI, 30 de MARÇO de 2022. 

 

 
_____________________________ 

Dra. Natalia Fonseca Silva 
OAB/MG 170.887 
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