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Estado de Santa Catarina 

Município de Vargem Bonita 
 

 
DECRETO Nº 059/2016, DE 31 DE AGOSTO DE 2016. 
 
 
“DETERMINA A RETOMADA DO IMÓVEL DO MUNICÍPIO 
DE VARGEM BONITA QUE ESPECIFICA”.  
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal 
de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 
103, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, 

 
 

 
CONSIDERANDO, o teor da Notificação já obtida da empresa 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES GROSBELLI LTDA - ME 
CNPJ nº 18.345.471/0001-05 a qual transcrevemos: 
 
“OBJETO – Diante do resumo de dados de apuração de movimento 
econômico do desde o ano de 2014 emitido pela Diretoria de 
Administração Tributária – DIAT do Estado de Santa Catarina o qual 
certifica que esta empresa teve movimentação financeira de saídas (vendas) 
correspondente a zero – Valor Adicionado – VA e Valor Adicionado 
Municipal – VAM também igual a zero, diante do reiterado 
descumprimento das condições do benefício sobre o imóvel que ocupa, da 
ocorrência de ato atentatório aos interesses do Município, a lei municipal de 
incentivo a indústria de comércio e das condições pactuadas; considerando 
que foi deferido prazo de de 15 dias para manifestar-se, exercer o direito do 
contraditório e ampla defesa, expor justificativas ou requerimentos que 
considerar de direito ou conveniente, SEM MANIFESTAÇÃO. Diante da 
ausência de manifestação FICA DETERMINADA a imediata 
devolução/retomada do imóvel ao município, por descumprimento 
do artigo 16 e inciso I do artigo 17 da Lei 257/97 sujeitando-se também 
ao dispositivo a seguir citado: 
‘Art 7º (...)  

Parágrafo 1° - Deverá figurar obrigatoriamente nos documentos firmados e 
que envolvam doação ou venda de área, clausula assecuratório do principio 
de reversão, sem ônus, ao patrimônio municipal, independente de 
interpelação ou extrajudicial, quando não obedecida a destinação prevista no 
projeto ou pela falta de cumprimento dos prazos e encargos estipulados. 
 
Prazo para devolução do imóvel: 30 dias 
 
CONSIDERANDO que a mesma não deu atendimento – atenção – ou 
qualquer esclarecimento sobre a referida notificação escoando o prazo sem 
manifestação; 
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CONSIDERANDO a necessidade de preservar o patrimônio público com 
medidas de restauração e manutenção no imóvel; 
 
CONSIDERANDO que o imóvel está abandonado; 
 
CONSIDENRANDO que o princípio constitucional do contraditório e 
defesa já foi oportunizado, deixando o interessado transcorrer o prazo com 
ausência absoluta de manifestação, 
 
 
DECRETA: 
 
 
Artigo 1º - Fica determinado à retomada do imóvel concedido pela Lei nº 

957/2013 de 10 de setembro de 2013 a Empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CARNES GROSBELLI LTDA – ME, CNPJ nº 18.345.471/0001-05 em todos os direitos e 
obrigações decorrentes do Contrato Administrativo nº 051/2009. 

  
Artigo 2º - Fica determinada a Secretaria de Agricultura que proceda a 

retomada da posse do imóvel e execute todos os atos necessários à conservação, com despesas 
pelo Município até que se atribua a quem de direito. 

 
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 Vargem Bonita, 31 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 06/09/2016, de 

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

 
 
 
 

SUÉLEN FAVRETTO 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

 


