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DECRETO Nº: 3.273, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DAS 

ESTRADAS VICINAIS DA MUNICIPALIDADE 

À RENARD MENDES BATISTA - ME, PARA 

AS  FINALIDADES   QUE   ESPECIFICA. 

 

 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA, ESTADO DE MINAS 

GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, o previsto no artigo 62, IV, 

da Decreto Orgânica Municipal. 

 

CONSIDERANDO que os locais onde serão utilizados para a passagem dos 

cabos, constituem bem público, de uso comum do povo, posto se tratar de estradas 

vicinais, tendo seu uso franqueado a qualquer pessoa.   

CONSIDERANDO que em sendo bem público compete a municipalidade dispor 

sobre a sua administração e utilização nos termos da Decreto Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que como instrumentos hábeis a veicular a outorga do uso 

de bem público ao particular, aponta a doutrina, a concessão a permissão e a autorização 

de uso, dentre estes instrumentos o mais adequado, no presente caso, é a permissão de 

uso, que é um ato negocial, discricionário e precário, onde a Administração Municipal 

confere ao particular o uso de determinados bens públicos em atenção ao interesse 

predominantemente público, por se tratar de passagens de cabos para fornecimento de 

internet, o interesse púbico resta caracterizado. 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º O Município de Morro da Garça poderá permitir, a título precário e 

oneroso, à Renard Mendes Batista – Me, CPNJ 09.507.712/0001-76, o uso das estradas 

vicinais, áreas de domínio público, para implantação, instalação e passagem de cabos de 
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telecomunicações de fibra ótica para prestação de serviços de internet, obedecidas as  

disposições desta Decreto e demais atos normativos.  

§ 1º Nenhuma pessoa jurídica de direito público ou privado poderá utilizar áreas 

de domínio público sem a prévia permissão do Poder Executivo Municipal.  

§ 2º Os pontos de localização da passagem dos cabos de telecomunicação são os 

constantes do ANEXO I, deste Decreto. 

§ 3º Para fins deste Decreto consideram-se equipamentos urbanos todas as 

instalações de infra-estrutura, tais como: cabeamentos,  posteamentos, torres, suportes, 

equipamentos subterrâneos, caixas de passagem, caixas telefônicas, dentre outros de 

natureza similar; 

Art. 2º Os projetos de implantação, instalação e passagem de equipamentos 

urbanos nos logradouros, vias públicas de domínio municipal, dependerão de prévia 

aprovação pelo executivo e formalização de Termo de Permissão Onerosa de Uso, 

obedecidas as disposições deste Decreto e demais atos regulamentares.  

Parágrafo único: A celebração de Termo de Permissão Onerosa de Uso não 

exime a pessoa jurídica de direito privado da obrigação de cumprir as normas de 

posturas municipais relacionadas a segurança.  

Art. 3º A permissão para utilização das estradas vicinais pertencentes ao 

município, para a implantação, instalação e passagens de equipamentos urbanos será 

remunerada mediante o pagamento de taxa de licença para ocupação de logradouros 

públicos de acordo com a Lei Complementar nº: 011, de 20 de dezembro de 2007 – 

Código Tributário Municipal. 

Art. 4º O requerimento de aprovação do projeto será protocolado junto à 

Prefeitura Municipal, que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do 

protocolo, deverá analisar e decidir sobre o pedido.  

§ 1º  Eventual  exigência  comunicada  ao  interessado   suspenderá  a  contagem  

do  prazo  fixado  no  caput deste artigo, que será reiniciada a partir da data do 

cumprimento da exigência.  

§  2º   Não  havendo  manifestação  do  setor  competente   da  Prefeitura 

Municipal  no  prazo  assinalado,  este  deverá  fornecer  ao interessado, sempre que por 

este requerido, os esclarecimentos a respeito do andamento  do pedido.  
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§ 3º Do indeferimento do pedido formulado, caberá  recurso administrativo, 

dirigido ao Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do 

despacho do Chefe do Executivo Municipal. 

Art. 5º  Aprovado  o  projeto  pelo  setor  competente,  a  Procuradoria Jurídica 

lavrará,  imediatamente, o Termo de Permissão Onerosa de Uso das vias e logradouros 

públicos de acordo com o artigo 1º desta Decreto. 

Art. 6º Somente após a formalização do Termo de Permissão Onerosa de Uso, 

que a pessoa jurídica de direito privado prevista no artigo 1º desta Decreto poderá 

iniciar a execução das obras ou serviços  aprovados.  

Parágrafo único: O setor competente acompanhará a execução de quaisquer 

obras e serviços, notificando  de  imediato a pessoa jurídica para efetuar as correções 

que entenda necessárias, se for constatada a inobservância do projeto aprovado.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de publicação. 

Morro da Garça, 29 de novembro de 2018. 

 
José Maria de Castro Matos 

Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG  
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ANEXO I 

COORDENADAS DOS PONTOS DE LOCALIZAÇÃO 

 

PONTO LATIDUDE  LONGITUDE 

1 -18.325.949 -44.352.100 

2 -18.331.396 -44.351.962 

3 -18.335.682 -44.343.156 

4 -18.343.550 -44.334.603 

5 -18.351.343 -44.324.664 

6 -18.353.057 -44.322.042 

7 -18.362.154 -44.314.661 

8 -18.371.105 -44.310.610 

9 -18.371.784 -44.295.182 

10 -18.375.150 -44.290.576 

11 -18.383.984 -44.283.383 

 

DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS MORRO DA GARÇA/CURVELO/MG 

 

COORDENADAS 

 

PONTO LATIDUDE  LONGITUDE 

1 -18.391.020 -44.282.223 

 

 

Morro da Garça, 29 de novembro de 2018. 
 

José Maria de Castro Matos 

Prefeito Municipal 

Morro da Garça/MG  

 

 

 

 

 

 

 


