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          DECRETO N° 007/2020, DE 10 DE JANEIRO DE 2020. 

 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O IMÓVEL QUE 
ESPECIFICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E POSTERIOR 
DESTINAÇÃO PÚBLICA.  

 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal 
de Vagem Bonita, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prover a assistência pública, e a 
conservação dos serviços públicos, com fundamento no DECRETO-LEI Nº 
3.365, de 21 de junho de 1941 especificamente nos artigos 2º e 5º incisos “g” 
e “h”; 

CONSIDERANDO a localização do imóvel, o qual é situado ao lado do 
Centro Administrativo do Município de Vargem Bonita, sendo que, a 
privilegiada localização em conjunto contemplará notoriamente o interesse 
público para melhor organização da estrutura administrativa; 

CONSIDERANDO a ocorrência da permuta parcial de terreno entre a 
Municipalidade e o atual proprietário, decorrente da notória diferença de área 
vislumbrada em levantamento planimétrico, conforme Lei nº 991/2014; 

CONSIDERANDO que atualmente a Municipalidade abriga a sede do 
Conselho Tutelar em imóvel alugado, pagando relevante valor mensal por 
pequeno espaço, o qual não mais é suficiente para o desenvolvimento da 
atividade, sendo que o espaço a ser desapropriado, poderá servir de maneira 
ideal para a constituição da nova sede do referido Conselho; 

DECRETA:  

Artigo 1º - FICA DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA o imóvel, 
suas acessões e benfeitorias existentes, a seguir descrito, bem como ficam declarados de utilidade 
pública os acessos ao imóvel descrito, e os imóveis do seu entorno necessários ao acesso pelo 
serviço de agrimensura e delimitação, as áreas do entorno necessárias a passagem de redes de 
energia elétrica, telefonia, adução de água, esgoto, combustível e outros serviços públicos. 

 
- Um lote urbano com área total de 632m², com benfeitorias 

correspondentes um prédio de dois pavimentos em alvenaria, sendo que a área 
construída totaliza em 342,65m², situado no Município de Vargem Bonita, registrado sob 
a matrícula nº 1.230 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduvas. 
PROPRIETÁRIO: João Rodrigues da Silva, brasileiro, viúvo, aposentado, portador do RG n. 
1.071.284, inscrito no CPF sob o n. 386.140.909-78, residente e domiciliado na Rua Vitorio 
Roman, Centro, no Município de Vargem Bonita/SC. 
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Artigo 2º - As confrontações e medida do imóvel estão descritas na certidão 
de matrícula extraída do registro imobiliário que acompanham e serão arquivadas juntamente 
com o presente Decreto. 

 
Artigo 3º - As medidas e confrontações apontadas são as constantes nos 

registros imobiliários, podendo ser aferidas e retificadas, caso necessário, por trabalho de 
agrimensura, pelo qual delimitar-se-ão as exatas características  geográficas e dimensões do 
imóvel. 

 
Artigo 4º - O Presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Vargem Bonita, 10 de Janeiro de 2020. 
 
 
 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  

Prefeita Municipal  
 

 
 

 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 13/01/2020, de 

acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 

 

 

 


