
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

DECRETO Nº 3.553 DE 16 DE ABRIL DE 2021. 

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação 

de área de terra e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município e, 

Considerando o disposto na alínea “d”, do inciso I, do Artigo 113, da Lei Orgânica do 

Município de Lindóia do Sul; 

Considerando o disposto no art. 5º, alínea “i”, do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de 

junho de 1941, e na Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 

Considerando que a área acima mencionada se destina à ampliação do cemitério 

municipal por se tratar de imóvel confrontante;  

DECRETA 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou 

judicial, a áreas de terra abaixo identificada: 

 

I – 2.177,87 m2 (dois mil, cento e setenta e sete metros quadrados e oitenta e sete 

centímetros), área de terras de propriedade do Posto Madesul Ltada, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 83.687.434/0001-39, Lote Urbano nº B-9, situado na Rua David Bertol, Centro 

do Município de Lindóia do Sul, sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao  Norte 

com o Lote B – 2 da mesma matrícula e com a Rua David Bertol; ao Sul com o Rio Engano; ao 

Leste com a  Rua David Bertol e o imóvel de transcrição nº 14.859 de propriedade do município 

de Lindóia do Sul: ao oeste com área de preservação permanente do Lote B-8 da mesma 

matrícula e com os lotes B-5, B-6, B-7 e B-8 da mesma matrícula, com averbação de área de 

preservação permanente AV-1-33.984 com área de 776,87 m² (setecentos e setenta e seis metros 

quadrados e oitenta e sete centímetros), registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Concórdia sob matrícula nº 33.984, do livro nº 2 – Registro Geral – Ficha 01. 

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo Municipal, a partir da publicação do presente Decreto, 

proceder às medidas judiciais e/ou administrativas necessárias à consecução do ato 

expropriatório previsto no artigo 1º deste Decreto. 
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Lindóia do Sul-SC, 16 de abril de 2021. 

 

 

Neudi Angelo Bertol 

Prefeito Municipal 

 

Conferido e registrado. 

Para publicação no DOM/SC. 

 

Ligia Libera Venturin 

Assistente Administrativo 

 

 

 

 


