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Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

DECRETO Nº 067 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 
  

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA OBRA DESTINADA À 
BASE DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS NO 
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA. 

 
CONSIDERANDO, o parecer emitido pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Vargem Bonita; 
 
CONSIDERANDO, ainda, os termos da Lei Federal n. 9.847/99, a qual 
estabelece que a atividade de produção, importação, exportação, refino, 
beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, 
armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, comercialização, avaliação 
de conformidade e certificação do petróleo, gás natural e seus derivados;  

 
ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN, Prefeita Municipal de Vargem 
Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso VIII 
da Lei Orgânica do Município. 

 
 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a obra de implantação de base de 
armazenagem de combustíveis, especificamente localizada na margem esquerda da BR282, no 
imóvel registrado sob a matrícula n. 6.883 do CRI de Catanduvas/SC, empreendimento da 
empresa POTENCIAL PETRÓLEO LTDA, localizado nesse Município, destinado aos serviços 
de armazenagem e distribuição de combustíveis. 
 

Art. 2º - Eventual autorização de supressão de vegetação observará o disposto 
na Lei federal nº 11.428, de 2006, e dependerá de procedimento administrativo próprio dos 
órgãos ambientais competentes. 

 
Parágrafo único. A declaração de utilidade pública não vincula a tomada de 

decisão dos órgãos e entidades ambientais competentes quanto à aprovação do empreendimento 
para fins de licenciamento ambiental, bem como, não atesta a regularidade ambiental do 
empreendimento, conforme a legislação. 

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

 
 

Vargem Bonita/SC, 22 de setembro de 2022. 
 
 

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN 
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 23/09/2022 de acordo com a 

Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 


