
DECRETO nº 72/2015 

        03/09/2015 

“DECLARA PARTE DE IMÓVEL URBANO DE UTILIDADE 

PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL 

OU JUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

VALMIR LOCATELLI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal c/c art. 5º, inc. XXIV da 

Constituição Federal, c/c os artigos 2º e 6º do Decreto Lei 3.365 de 

21/06/41 mais o que consta da Lei n. 2.786 de 21.05.56 e demais 

disposições aplicáveis a espécie e 

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de imóvel objetivando 

a ampliação do parque industrial do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade e o interesse Público Municipal que 

surge quando a Administração defronta situações de utilidade pública, que, para serem 

resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o seu 

domínio de uso imediato, visando desta forma atingir seu objetivo; 

CONSIDERANDO que a utilidade pública se apresenta quando da 

transferência de bens de terceiros para a Administração é conveniente, possibilitando a 

interferência do Poder Público na mudança compulsória da destinação do bem, ajustando aos 

interesses sociais, mediante a desapropriação, justificando com isso a destinação pública. 

CONSIDERANDO que a utilidade pública surge quando a 

Administração defronta situações de emergência, que para serem resolvidas satisfatoriamente, 

exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o domínio e uso imediato, um vez 

que considera-se como urgente e prioritário a ampliação do parque industrial, para 

atendimento a demanda de instalação de indústria no Município. 

CONSIDERANDO que a localização do imóvel a ser desapropriado é 

conveniente para a Administração, uma vez que está localizado próximo ao parque industrial 

do Município, rede de Luz e acesso asfáltico.  

 

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, como declarada esta, para 

fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, cuja destinação pública objetiva a 

ampliação do parque industrial do Município, com ampliação de números de empregos 

ajustando o interesse social do Município, parte do seguinte imóvel: 

 

- Matricula n. 18.175 -  Fls 1 – Livro 2 - CRI de Xaxim. 

Área a desapropriar com 20.384,74m2 sendo parte do lote colonial 07 

da Linha Hervalzinho, localizado no perímetro urbano do município de Lajeado Grande,  

Partindo do M-12 de coordenadas N-7026.236.511 e E-344.339.096, localizado na faixa de 



domínio da Rodovia Estadual SC-156, segue com Az=121º54’15” e distância de 167,41m, 

confrontando com parte do lote 07 de Nildo Guido Hammerich (Mat. 18.175), até o M-06 de 

coordenada N-7026.148.037 e E-344. 481.213; deste segue com Az=191º08’36” e distância 

de 20,48m, confrontando com o Rio Hervalzinho e do outro lado com parte dos lotes 08 e 10 

de Vilmar Siviero, (Mat. 12.752), até o M-07; deste segue com Az=260º33’21” e distância de 

285,48m, confrontando com parte do lote 07 de Claudio Luiz Trevisan, (Mat. 17.885), até o 

M-08; deste segue com Az=40º59’44” e distância de 58,63m, até o M-09; deste segue com 

Az=42º25’57” e distância de 54,38m, até o M-10; deste segue com Az=43º46’08” e distância 

de 66,60m, até o M-11; deste segue com Az=44º06’54” e distância de 31,94m, até o M-12, 

ponto de partida desta poligonal, sendo que do M-08 ao M-12 confronta com a Faixa de 

domínio da Rodovia Estadual SC-156, sendo que as coordenadas aqui descritas estão geo-

referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema 

UTM, tendo como o Datum o SIRGAS 2000, conforme levantamento planialmétrico da área, 

parte integrante deste decreto, que consta pertencer a Nildo Guido Hammerich – RG n. 

2.875.362 e CPF n. 833.341.069-34 e sua esposa Andréia Rosane Lunardi Hammerich – RG 

n. 3.623.615 e CPF n. 028.964.549-26. 

 

PARAG. ÚNICO – O imóvel ora declarado de utilidade pública tem 

destinação publica, uma vez que objetiva a ampliação do parque industrial.  

 

Art. 2º - Fica, igualmente, decretada de caráter urgente a presente 

declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação. 

 

Art. 3º - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste 

Decreto, serão utilizados recursos consignados no Orçamento Municipal, da seguinte dotação 

orçamentária. 

Órgão 10 SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 

Unidade Orçamentária 10.01 SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 

Projeto/Atividade 1013 Promoção Industria e Comercio 

 

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

 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

           Lajeado Grande, em 03 de setembro de 2015 

 

 

    VALMIR LOCATELLI 

               Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na data acima e local de costume. 

 

 

                                                           Geltrudes Toffolo Santin  

                                                                 Servidora Designada 


