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DECRETO N. 112/2019, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

DESAPROPRIA POR INTERESSE PÚBLICO, 

IMÓVEL URBANO QUE ESPECIFICA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

LUIZ CLOVIS DAL PIVA, Prefeito Municipal de Guatambu, Estado de Santa Catarina, no uso 

das atribuições do seu cargo, e, de conformidade com o disposto no inciso XXVIII, do artigo 72, da 

Lei Orgânica do Município c/c os artigos 2º, 5º, alínea “h”, e, 15 do Decreto n. 3.365/41, de 21 de 

junho de 1941, e demais legislações aplicáveis à espécie, e, 

 

CONSIDERANDO, que segundo o disposto no DECRETO-LEI Nº 3.365/41, que trata sobre 

desapropriações por utilidade pública, o qual enuncia que mediante declaração de utilidade pública, 

todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios e que a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, 

Governador, Interventor ou Prefeito. 

 

CONSIDERANDO, que são casos de utilidade pública a criação e melhoramento de centros de 

população, a assistência pública e a construção de edifícios públicos; 

 

CONSIDERANDO, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, o atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;  

 

CONSIDERANDO, a localização do imóvel – matrícula 134.628 – que se encontra em frente à 

unidade de saúde do Distrito de Fazenda Zandavalli; 

 

CONSIDERANDO, as avaliações imobiliárias do imóvel; 

 

CONSIDERANDO, o parecer da Comissão instituída para fins de avaliação de bens imóveis 

passíveis de desapropriação; 

 

CONSIDERANDO, que é dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao 

atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 

localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 

segundo avaliação prévia; 

 

CONSIDERANDO, que o imóvel se demonstrou propício ao atendimento das finalidades 

precípuas da administração; 
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CONSIDERANDO, finalmente, a prerrogativa delegada ao Chefe do Poder Executivo através do 

Inciso XXVIII, do artigo 72, da Lei Orgânica do Município e toda legislação federal pertinente a 

matéria, 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica desapropriado, por utilidade pública, como desapropriado está, pela via amigável, o 

imóvel Lote Urbano nº 08, da Quadra nº 02, com área de 2.735 m² (dois mil setecentos e trinta e 

cinco metros quadrados), com benfeitorias, registrado sob o n. 134.628 no Registro de Imóveis da 

Comarca de Chapecó, de propriedade de Maximino Antônio Moski CPF n. 018.397.319-40 e Feliz 

Edson Braatz CPF n.055.210.009-92, localizado em perímetro urbano do Município de Guatambu, 

na Avenida Emilio Zandavalli, nº 59, Distrito Fazenda Zandavalli. 

 

§ 1º. O valor da indenização, conforme Laudo de Avaliação firmado no dia 03/04/2019, pela 

Comissão Especial nomeada pelo Decreto 094/2019, de 02 de abril de 2019, é de R$ 581.415,33 

(quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos), em cujo 

documento a comissão informa que levou em consideração o preço das avaliações imobiliárias 

realizadas por profissionais devidamente credenciados junto ao CRECI/SC, bem como a sua 

localização e o fato de que o pagamento será realizado à vista. 

 

§ 2º. Em negociação da administração com os proprietários do imóvel, ficou estabelecido o valor da 

indenização no importe de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), valor ligeiramente abaixo 

do preço médio de avalição firmado pala comissão. 

 

Art. 2º. A desapropriação do imóvel elencado no art. 1º deste Decreto tem como fulcro no art. 5º 

“e” “g’ e “m” do Decreto-lei 3.365 /41, no inciso XXVIII do artigo 72, da Lei Orgânica do 

Município de Guatambu, e Decreto do Executivo Municipal nº 195/2018, que declarou o imóvel de 

utilidade pública. 

 

Art. 3º. Fica outrossim, declarada de caráter urgente a desapropriação, nos termos do artigo 15, do 

Decreto-lei n. 3.365/41, de 21 de junho de 1941, com redação dada pela Lei Federal n. 2.786/56, de 

21 de maio de 1956. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal 

Órgão: 04 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

Unidade Orçamentária: 04.01 – Departamento de Educação 

Elemento: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 

Fonte de Recursos: 1001 – Receitas e Transferências de Impostos 

Despesa:   121.230.004.1.299.000 – aquisição de equipamentos e materiais permanentes 

 

Art. 5º. Determino aos setores de tributação e contábil que solicitem a lavratura da escritura pública 

de desapropriação amigável perante a Escrivania local, o empenhamento da despesa e os demais 
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procedimentos para imediato pagamento aos proprietários do imóvel expropriado. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 
 

 

Guatambu/ SC, 15 de abril de 2019. 

 

                                               LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

                                                Prefeito Municipal 


