
 
 

 

DECRETO Nº 3.612, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Ratifica o Decreto Nº 3.586, de 19 de julho de 2021, 

Declara de Utilidade Pública e Desapropriada 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, 

 

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 “m”, 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 instalação de Capela Mortuária 

municipal por se tratar de imóvel confrontante aonde será instalado o cemitério municipal;  

DECRETA 

Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública e desapropriada, por acordo amigável ou judi-

cial, a áreas de terra abaixo identificada: 

 

I – Área Desapropriada: a área de 416,18 m2 (quatrocentos e dezesseis virgula 

dezoito metros quadrados) pertencente a matricula n° 1415 registrado no 1º Ofício de Registro 

de Imóveis da Comarca de Ipumirim do livro nº 2 – Registro Geral – Ficha 01 com área total de 

3426,38 ( três mil e quatrocentos e vinte e seis metros quadrados) de propriedade de JOACINDO 

GOTARDO inscrito no CPF 219.452.099-00. 

 

II - A área desmembrada apresenta a seguinte descrição Lote Urbano nº 4, situado na Rua 

David Bertol, Centro do Município de Lindóia do Sul, sem benfeitorias, área de 416,18 m2 

(quatrocentos e dezesseis virgula dezoito metros quadrados)  com as seguintes confrontações: 

ao  Norte P12 até P10 em 29,85m com o lote 3 da mesma matricula; ao sul P3 até P4 em 24,36m 

com a matricula n° 33984 sendo lote B-10 pertencente a Posto Madesul Ltda, P5 até P11 em 

4,77m com a matricula n° 33798 sendo lote B-3 pertencnte á Posto Madesul Ltda; ao Leste  P10 

até P3 em 12,43m com Rua David Bertol; ao Oeste P11 até P12 em 6,91m com o lote 8 da 

mesma matricula. 

 



 
 

 

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. 

 

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

 

Lindóia do Sul-SC, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Neudi Angelo Bertol 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Conferido e registrado. 

Para publicação no DOM/SC. 

 

______/______/_________. 

 

 

Ligia Libera Venturin 

Assistente Administrativo 

 

 

 

 


