ANEXO VI

BENS IMÓVEIS PATRIMONIAIS - EM 31.12.2012
Declaração de utilidade
pública para
desapropriação de pleno
domínio

Registro

Expropriado

Observação

Decreto nº 41.711/2001

R-9-69.793, de 08/06/2004

Unibanco AIG
Previdência S/A

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado aos serviços do MPEMG, cujo pagamento pela
desapropriação ao expropriado fora realizado pela PGJ no exercício de 2004 - despesa empenhada sob o nº 1697,
no exercício de 2001.

R-2-5.013, de 12/04/2004, 2.º Ofício do
Registro de Imóveis de Sete Lagoas.
Termo de Vinculação e
Responsabilidade de 15/06/2004 Processo n.º 50.

Antônio Milton
Tavares Figueiredo

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede da Coordenadoria das Promotorias
de justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio São Francisco no Município de Sete Lagoas, cujo
pagamento fora realizado pela PGJ no exercício de 2003 - despesa empenhada sob o nº 4386/2003.

Itens

Descrição do imóvel

1

30 vagas de garagem no "E1" do Edifício
Castellar Modesto Guimarães, situado na
Av. Álvares Cabral, nº 1690, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte.

2

Casa situada na Rua José Duarte de Paiva,
nº 271, e respectivo terreno de 304,18m²,
em Sete Lagoas - MG

117.904,46

Decreto nº 43.435/2003

3

Casa de dois pavimentos situada na Av.
Olegário Maciel, nº 1.387, Bairro Santa
Lúcia, Paracatu - MG

92.501,03

Decreto nº 43.436/2003

R-10-12.851, de 03/05/2007, Registro de
Sálvio Costa Ulhoa
Imóveis - Comarca de Paracatú - MG

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede da Coordenadoria das Promotorias
de Justiça da Bacia do Rio São Francisco no Município de Paracatu - MG, cujo pagamento (depósito judicial) fora
realizado pela PGJ em 21.8.2003 - despesa empenhada sob o nº 4387/2003. "Termo de Vinculação e
Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 01/02/2008.

4

Casa situada na Rua Urbino Viana, nº 801,
Centro, Montes Claros - MG

97.000,00

Decreto nº 43.434/2003

R-2-14.181, de 23/12/2003, 1.º Ofício de
Registro de Imóveis de Montes Claros.

Maria Augusta da
Silva

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede da Coordenadoria das Promotorias
de Justiça da Bacia do Rio São Francisco no Município de Montes Claros - MG, cujo pagamento fora realizado
pela PGJ, através dos recursos do Convênio SECEX/MMA nº 83/2001, no exercício de 2003 - despesa
empenhada sob o nº 4382/2003. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de
Justiça em 25/03/2008.

5

Prédio de três pavimentos e respectivo lote
situados na Rua Santo Antônio, nº 475,
Divinópolis - MG

109.709,68

Omar Araújo

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede da Coordenadoria das Promotorias
de Justiça da Bacia do Rio São Francisco no Município de Divinópolis - MG, cujo pagamento (depósito judicial)
fora realizado pela PGJ em 13.1.2004 - despesa empenhada sob o nº 5053/2003.

6

Terreno com área de 1.123,62 m2, situado
na Rua de Acesso a Subestação (Cemig),
Bairro Centro, São João Del Rei - MG

Decreto sem nº, de
R-2-46.013, de 09/02/2006, Registro de
26/12/2005 - publicação no
63.904,35
Imóveis - Comarca de São João Del-Rei
Minas Gerais de
- Registro Geral.
27/12/2005

Venerável Ordem
Terceira de São
Francisco de Assis

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para construção da sede do Ministério Público na comarca de
São João Del Rei - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 13.1.2006 (R$ 63.169,35) e 14.2.2006 (R$
735,00). Este último pagamento refere-se a ressarcimento das despesas com projeto técnico de
desmembramento do terreno. Despesas empenhadas sob os números 4634/2005 e 1686/2006, respectivamente.
"Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 10/04/2006.

7

Terreno de 363 m2, com área construída
de 219,46 m2, situado na rua Tiradentes, nº
225, bairro Renascença, em Porteirinha MG

72.805,91

8

Imóvel situado na Av. Visconde do Rio
Branco, nº 257, constituído pelo terreno de
558,15 m2 e área construída de 138,45 m2,
em Sacramento - MG

105.000,00

Decreto sem nº, de
18/09/2006 - publicação no
Minas Gerais de
19/09/2006

R-7-4.800, de 14/02/2007, Cartório de
Registro de Imóveis de Sacramento MG.

Adriano Roberto
Cerchi Nascimento
(co-proprietário) e
outros

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede do Ministério Público na comarca de
Sacramento - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 20/12/2006 - despesa empenhada sob o nº
5599/2006. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo PGJ em 02/04/2007.

9

Imóvel constituído por uma casa com área
de 273 m2, situada na rua Timbiras, nº
2.941, em Belo Horizonte - MG

Decreto sem nº, de
02/08/2006 - publicação no
721.893,55
Minas Gerais de
03/08/2006

R-10-18.163, de 12/02/2007, 7º Ofício
de Registro de Imóveis - Comarca de
Belo Horizonte.

Cooperativa de
Economia e Crédito
Mútuo dos
Integrantes do
Ministério Público do
Estado de MG

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede das Promotorias de Justiça de
Defesa do Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Estado, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em
21/12/2006, através dos recursos do Contrato de Repasse nº 0174.794-57/2005, celebrado com o Ministério do
Turismo, por intermédio da Caixa Econômica Federal - despesa empenhada sob o nº 5636/2006. "Termo de
Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 10/04/2007.

10

Imóvel situado na rua Miguel Martins
Chaves, nº 17, 33, 41 e 43, Centro, em
Ponte Nova - MG, com área medida in loco
de 1.026 m2.

175.000,00

23.795, de 21/08/2007, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Ponte Nova - MG.

Perylla Martins de
Carvalho Soares

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do Ministério Público na
Comarca de Ponte Nova - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 19/07/2007 - despesa empenhada sob
o nº 3053/2007. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em
20/09/2007.

Valor

300.000,00

Decreto sem nº, de
R-4-46.841, de 06/01/2010, Cartório de
26/11/2003 - publicação no
Registro de Imóveis da Comarca de
Minas Gerais de
Divinópolis
27/11/2003

Decreto sem nº, de
Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede do Ministério Público na comarca de
16/10/2006 - publicação no R-15-1.355, de 20/07/2007, Registro de
Porteirinha - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 16/11/2006 (depósito judicial) - despesa empenhada
Hernane César Silva
Minas Gerais de
Imóveis - Comarca de Porteirinha - MG
sob o nº 5285/2006. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em
17/10/2006
23/08/2007.

Decreto sem nº, de
10/05/2007 - publicação no
Minas Gerais de
11/05/2007
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Registro

R.2-17.700, de 21/12/2007, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Januária - MG

Itens

Descrição do imóvel

11

Imóvel situado na Praça Artur Bernardes,
nº 366, Centro, em Januária - MG, com
área de 550 m2.

120.151,03

Decreto sem nº, de
28/09/2007

12

Imóvel localizado na av. Presidente
Juscelino, nº 737, no município de São
Francisco - MG

78.000,00

Decreto sem nº, de
03/05/2007

13

Imóvel situado na rua Irmão Mário Esdras,
nº 305, bairro Vila Pinto, em Varginha - MG

604.514,98

Decreto sem nº, de
18/10/2007

14

Prédio denominado Edifício Ricardo Gazolla
Álvares de Oliveira, situado na rua Ouro
Preto, nº 703, 705 e 707, bairro Barro
Preto, em Belo Horizonte - MG

2.908.372,50

Decreto sem nº, de
27/08/2007

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação de Promotorias de Justiça e de Centros de
R-2-65.744, de 30/11/2007, Cartório de
Colina Administração Apoio Operacional do Ministério Público deste Estado, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 13/11/2007 7º Ofício de Registro de Imóveis da
e Serviços Ltda
despesa empenhada sob o nº 4307/2007. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo ProcuradorComarca de Belo Horizonte
Geral de Justiça em 22/02/2008

15

Imóvel localizado na rua Melvin Jones, s/nº,
Centro, em Conselherio Lafaiete - MG

257.868,49

Decreto sem nº, de
14/09/2006

R.1-13.989, de 21/07/2008, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Conselheiro Lafaiete

Álvaro Agripino de
Souza

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do Ministério Público na
comarca de Conselheiro Lafaiete - MG, cujo pagamento (depósito judicial) fora realizado pela PGJ em 03/12/2007 despesa empenhada sob o nº 4477/2007. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo ProcuradorGeral de Justiça em 26/08/2008.

16

Imóvel com área de 1.620 m2, com suas
respectivas benfeitorias, situado na rua
Antônio Simão Mauad e av. BPS, nº 576,
bairro Pinheirinho, Itajubá, MG

700.000,00

Decreto sem nº, de
09/01/2008

R.19-5.931, de 28/02/2008, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Itajubá

Sandra Chucre
Mohallen

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do Ministério Público na
comarca de Itajubá - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 2008 - despesa empenhada sob o nº
4633/2007. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 09/07/2008.

17

Imóvel situado na rua Macau de Baixo, nº
52, com área total de 697m2, em
Diamantina - MG

355.180,50

Decreto sem nº, de
25/05/2007

Matrícula nº 6.616, Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Diamantina

Nício do Espírito
Santo de Turmalina
Lopes

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, necessário à instalação da sede do Ministério Público na
comarca de Diamantina, cujo pagamento ao expropriado (via depósito judicial) fora realizado pela PGJ em 2008 despesa empenhada sob o nº 1313/2008.

18

Imóvel com área de 980 m2 localizado na
rua José Duarte de Paiva, bairro Santa
Luzia, em Sete Lagoas, MG

40.080,00

Permuta, conforme Lei nº
17.335/2008

R.2-17.596, de 29/08/2008, Cartório de
registro de Imóveis da Comarca de Sete
Lagoas

EMATER

O preço de R$ 40.080,00 pago pela PGJ à EMATER refere-se a ressarcimento da diferença entre o valor dos
imóveis envolvidos na permuta autorizada pela Lei 17.335/2008. Despesa empenhada sob o nº 4061/2008. "Termo
de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 27/10/2008.

19

Imóvel com área de 1.440 m2 e benfeitoria
de 750 m2 na rua José Vilela Costa Pinto,
nº 45, bairro das Mansões, Barbacena - MG

700.000,00

Decreto sem nº, de
08/07/2008

R.1-31624, de 01/09/2008, Cartório do
1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena

Antônio Vilela Costa
Pinto

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, necessário à instalação da sede do Ministério Público na
comarca de Barbacena, cujo pagamento ao expropriado fora realizado pela PGJ em 2008 - despesa empenhada
sob o nº 3992/2008. "Termo de Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em
23/10/2008.

20

Imóvel situado na rua Américo Miari, nº
330, em Três Pontas- MG

150.000,00

Decreto sem nº, de
13/11/2008

21

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público), no
município de Congonhas - MG

843.177,04

-

22

Obras e serviços de engenharia realizados
nos edifícios- sede da Procuradoria-Geral
de Justiça, situados na av. Álvares Cabral,
1.690 e 1.740, e na rua Dias Adorno, 367,
Belo Horizonte, MG

Valor

4.298.198,19

-

Expropriado

Franklin Máquinas e Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação do Ministério Público na comarca de Januária Serviços de
MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 30/10/2007 - despesa empenhada sob nº 4157/2007. "Termo de
Engenharia Ltda
Vinculação e Responsabilidade" assinado pelo Procurador-Geral de Justiça em 15/01/2008.

R.4-680, de 01/02/2008, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Marlene Pinto Cunha
Francisco - MG
R.9-1.232, de 20/01/2008, Cartório de
registro de Imóveis da Comarca de
Varginha - MG

Observação

Reginaldo de Brito
Rabelo e Climencia
Zacareli Del Fraro

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do Ministério Público na
Comarca de São Francisco - MG, cujo pagamento fora realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça em
17/10/2007 - despesa empenhada sob o nº 4006/2007.
Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede do Ministério Público na comarca de
Varginha - MG, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 25/10/2007 - despesa empenhada sob os números
4125/2007 e 4126/2007.

R-04-M-19.539, de 15/01/2009, Cartório
Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do Ministério Público na
de Registro de Imóveis da Comarca de Agenor Garcia Rosa comarca de Três Pontas, cujo pagamento ao expropriado fora realizado pela PGJ em 2008 - despesa empenhada
Três Pontas
sob o nº 5316/2008.

-

-

-

Saldo acumulado de serviços e obras de engenharia incorporados ao patrimônio da PGJ a partir de 2006, sendo
R$ 256.281,76 naquele exercício, R$ 206.279,46 em 2007 e R$ 380.615,82 em 2008.

-

Saldo de R$ 1.342.809,81, do exercício de 2007, transferido da conta contábil de bens imóveis a
classificar/incorporar, de codificação 1.4.2.01.88.02. Saldo de R$ 8.569,75 transferido da citada conta em 2008.
Saldo de R$ 2.122.755,88 transferido da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02, em
fevereiro de 2010. Valor de R$824.062,75 transferido da conta contábil de obras em andamento, em janeiro de
2011.
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Expropriado

Observação

Itens

Descrição do imóvel

23

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na av. Júlio Rodrigues, bairro
Laerte Laender/Marajoara, Teófilo Otoni MG

1.613.612,85

-

-

-

Saldo de R$ 353.332,36 transferido, no exercício de 2007, da conta contábil de bens imóveis a
classificar/incorporar - de codificação 1.4.2.01.88.02. Saldo de R$ 1.260.280,49 transferido em maio de 2010 da
conta de obras em andamento, codificação 1.4.2.02.

24

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na rua Vereador Omar Magalhães,
864, bairro Lourdes, Governador Valadares
- MG

448.837,86

-

-

-

Saldo de R$ 348.863,05 transferido no exercício de 2007 da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar
- de codificação 1.4.2.01.88.02. Saldo de R$ 99.974,81 transferido em fevereiro de 2010 da conta de obras em
andamento, codificação 1.4.2.02.

25

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na av. Cula Mangabeira, nº 345,
bairro Vila Guimarães, Montes Claros - MG

2.795.594,72

-

-

-

Saldo de R$ 1.249.839,87, do exercício de 2007, transferido da conta contábil de bens imóveis a
classificar/incorporar, de codificação 1.4.2.01.88.02. R$ 256.690,78 foram transferidos no exercício de 2008 da
mesma conta. R$ 1.289.064,07 foram transferidos em 2010 da conta de obras em andamento, código 1.4.2.02.

26

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na av. Ernesto Matioli (ao lado do
Fórum), bairro Santa Efigênica, Lavras MG

1.017.954,00

-

-

-

R$ 796.885,05 foram transferidos da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorpora, de codificação
1.4.2.01.88.02, sendo R$ 657.649,55 incorporados ao patrimônio da PGJ até 2007 e R$ 139.235,50 em 2008. R$
211.608,55 foram transferidos no exercício de 2008 da conta contábil de obras em andamento, de codificação
1.4.2.02. R$ 9.460,40 foram transferidos em 2010 de obras em andamento.

27

Obras e serviços de engenharia realizados
em galpão situado no bairro Santa Inês, em
Belo Horizonte (imóvel de propriedade do
Estado de Minas e em uso pelo Ministério
Público).

41.935,53

-

-

-

Saldo do exercício de 2007 transferido da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar - de codificação
1.4.2.01.88.02.

28

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na Praça Reynaldo Alves Brito, nº
68, Centro, Ouro Preto - MG

469.746,91

-

-

-

R$ 23.049,40 transferidos mo exercício de 2007 da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar - de
codificação 1.4.2.01.88.02. Em fevereiro de 2010, R$ 446.697,51 forma transferidos da conta contábil de obras em
andamento, código 1.4.2.02.

29

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 9 acima.

109.135,95

-

-

-

Saldo do exercício de 2007 transferido da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar - de codificação
1.4.2.01.88.02. Em 2010 houve a transferência de R$0,01 da conta 1.4.2.02.00.00.00.

30

Projetos estruturais e sondagens realizados
no imóvel discriminado no item 4 acima.

3.750,00

-

-

-

Saldo do exercício de 2007 transferido da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar - de codificação
1.4.2.01.88.02. Despesas realizadas no exercício de 2004, empenhos 1564, 1963 e 3323.

31

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 5 acima.

41.893,53

-

-

-

Saldo do exercício de 2007 transferido da conta contábil de bens imóveis a classificar/incorporar - de codificação
1.4.2.01.88.02.

32

Imóvel com área de 879,23 m2 e área
construída de 531,83 m2, situado na rua
Dr. Sabino Silva, nº58, no município de
Almenara - MG

Federação dos
Trabalhadores na
Agricultura do
Estado de Minas
Gerais

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede do Ministério Público na comarca de
Almenara, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 09/03/2009 - despesa empenhada sob o nº 1802/2009.

Valor

Decreto sem nº, de
Matrícula nº 10.502, Livro 2, ficha 01, do
09/01/2009 - publicação no
300.000,00
Cartório de Registro de Imóveis da
Minas Gerais de
Comarca de Almenara
10/01/2009
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R-002-10.719, Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga

Joaquim Rocha
Dourado

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação da sede do Ministério Público na comarca de
Manga, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 11/12/2009 - despesa empenhada sob o nº 5294/2009.

Itens

Descrição do imóvel

33

Imóvel constituído de uma casa residencial,
com terreno de 630,00 m2, com frente para
a Praça Costa e Silva, no município de
Manga - MG

125.000,00

Decreto sem nº, de
27/10/2009 - publicação no
Minas Gerais de
28/10/2009

34

Imóvel com terreno de 480 m2 e área
construída de 525,33m2, situado na Vila
Guimarães, em Montes Claros - MG

572.000,00

Decreto sem nº, de
Matrícula nº 13.445, Livro 2-1-V, fls 135,
28/11/2008 - publicação no
Vidromil Comércio e
do Cartório de Registro de Imóveis da
Minas Gerais de
Indústria Ltda
Comarca de Montes Claros
29/11/2008

35

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público), no
município de Araguari – MG, rua Cel.
Lindolfo Rodrigues Cunha c/ Cel. Teodolino
Pereira de Araújo, bairro Lino Pereira
Araújo.

1.453.431,54

36

Construção de estacionamento coberto na
área externa do imóvel situado na av.
Tancredo Neves, nº 340, Vila Silvéria,
Centro, Araxá – MG

69.820,32

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

37

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 14 acima.

341.839,17

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

38

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 16 acima.

593.481,47

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

39

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 11 acima.

274.849,31

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

40

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na rua Benedita da Silveira Maia,
lote 04, bairro Jardins Pinheiro, Passos –
MG.

89.998,12

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

41

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 10 acima.

545.955,34

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

42

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 8 acima.

186.159,85

Saldo transferido em junho/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

43

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 13 acima.

283.513,73

Saldo transferido em fevereiro/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.

Valor

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, para instalação de promotorias de justiça na comarca de
Montes Claros, cujo pagamento fora realizado pela PGJ em 04/02/2009 - despesa empenhada sob o nº
5524/2008.

Saldo transferido em maio/2010 da conta contábil de obras em andamento, de codificação 1.4.2.02.
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44

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público),
situado na rua Afonso Pena, nº 479, bairro
Santo Antônio, Vespasiano – MG.

359.440,94

R$ 45.502,89 transferidos em fevereiro de 2010 e R$ 313.938,05 transferidos no mês seguinte, ambos da conta
contábil de obras em andamento, código 1.4.2.02.

45

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público), em
Santa Vitória - MG.

185.846,62

Saldo transferido em janeiro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

46

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 12 acima.

261.386,93

Saldo transferido em janeiro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

47

Aquisição e instalação de elevador na
Promotoria de Justiça do Juizado Especial

52.932,57

Saldo transferido em janeiro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

48

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob a
responsabilidade do Ministério Público), em
Cássia - MG.

4.495,30

Saldo transferido em fevereiro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

49

Imóvel constituído de um terreno com área
de 735m2, na rua Primeiro de Janeiro,
centro, Matozinhos - MG

97.144,95

Decreto s/ número, de
30.11.2010

Matrícula nº 689, fls 695, livro 2, Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de
Matozinhos

Fundação
Educacional Bento
Gonçalves

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do MP naquela comarca. A
realização da despesa de desapropriação fora realizada pela PGJ, empenho nº 6.142/2010, liquidação e
pagamento feitos em 2011.

50

Imóvel constituído de um terreno com área
de 576 m2, na rua Dr. Olinto de Abreu, nº
107, centro, Abre Campo - MG.

400.199,58

Decreto s/ número, de
30.11.2010

Matrícula nº 9.951, fls 33, livro 2-CA,
Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Abre Campo

Georgina Vitor
Oliveira

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do MP naquela comarca. A
realização da despesa de desapropriação fora realizada pela PGJ, empenho nº 6.141/2010, liquidação e
pagamento feitos em 2011.

51

Imóvel constituído de um terreno com área
de 896,40 m2, na Avenida São José, nº
1552, centro, Alfenas - MG.

335.268,70

Decreto s/ número, de
19.11.2010

Matrícula nº 47.905, livro 2, Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Alfenas

52

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel discriminado no item 6 acima,
em São João Del Rei - MG, rua Antônio
Manoel de Souza Guerra, 277.

1.702.031,59

53

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 32 acima

295.735,40

Saldo transferido em dezembro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

54

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob responsabilidade
do Ministério Público), em Nova Lima - MG.

1.567.375,73

Saldo transferido em dezembro de 2011 da conta contábil de obras em andamento.

55

Obras e serviços de engenharia realizados
em imóvel do Estado (sob responsabilidade
do Ministério Público), em Uberlândia - MG.

6.730.352,59

R$6.624.295,90 transferidos em dezembro de 2011 da conta contábil de obras em andamento; R$246,69
incorporados na mesma data por complemento do custo da obra (complementação do reajuste do 4º TA ao
Contrato nº 114/2007); e R$105.810,00 referentes a projetos e sondagens da obra incorporados apenas em
fevereiro de 2012.

Valor

Registro

Expropriado

Observação

Imóvel desapropriado pelo Estado de Minas Gerais, destinado à instalação da sede do MP naquela comarca. A
Francisco Alencar
realização da despesa de desapropriação fora realizada pela PGJ, empenhos nº 6.143, 6.144, 6.146 a 6.152/2010,
Vilela Leite e outros
liquidação e pagamento feitos em 2011.

Saldo de R$1.692.975,18 transferido em agosto de 2011 da conta contábil de obras em andamento; e R$9.056,41
incorporados em dezembro de 2012 - relativos ao custo de projetos e sondagens para o desenvolvimento da obra.
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56

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 20 acima
(comarca de Três Pontas).

210.470,12

57

Obras e serviços de engenharia realizados
no imóvel discriminado no item 15 acima
(comarca de Conselheiro Lafaiete)

2.520.400,14

R$2.435.324,74 referem-se a valores transferidos em julho de 2012 da conta contábil de obras em andamento; e
R$85.075,40 são relativos aos custos dos projetos e sondagens para a realização da obra, incorporados também
em julho de 2012.

58

Obras e serviços de engenharia realizados
da sede própria do Ministério Público na
comarca de Contagem, em imóvel do
Estado que se encontra sob a
responsabilidade do MP.

4.195.476,77

R$4.109.160,93 foram transferidos em dezembro de 2012 da conta contábil de obras em andamento; e
R$86.215,84 referem-se aos custos de projetos e sondagens para a execução da obra, incorporados também em
dezembro de 2012.

59

Obras e serviços de engenharia de reforma
e adaptação da Torres 2 e 3 da sede da
Procuradoria-Geral de Justiça, na Av.
Álvares Cabral, 1.740 e Rua Dias Adorno,
367, Bairro Santo Agostinho, Belo
Horizonte.

2.688.698,91

R$2.688.198,92 são decorrentes de transferência da conta contábil de obras em andamento, o que ocorreu em
março de 2012; e R$499,99 referem-se a acerto da despesa efetivamente realizada (acerto na fase da liquidação
da despesa).

Saldo total

Valor

Registro

Expropriado

Observação

Saldo transferido em março de 2013 da conta contábil de obras em andamento.

45.897.028,75
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