
DECRETO Nº. 056/2010 

De 03/05/2010 

 
“DECLARA IMÓVEL URBANO DE  UTILIDADE 
PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO 
AMIGÁVEL OU JUDICIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
CLÓVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de 
Bom Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com o art. 64º, inc. VI da 
Lei Orgânica Municipal c/c art. 5º,  inc. XXIV da Constituição 
Federal, c/c os artigos 2º e 6º do Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 
mais o que consta da Lei n. 2.786 de 21.05.56  e demais 
disposições aplicáveis a espécie e 

CONSIDERANDO a necessidade de construção de  Casas 
Populares para recolocação de famílias que moram em condições sub-humanas,  nos 
termos da solicitação da Secretaria Municipal de habitação; 

CONSIDERANDO que nos termos da Lei Orgânica 
Municipal, o dever do Município com relação a Habitação será efetivado mediante a 
garantia de moradia digna. 

CONSIDERANDO que com a construção de um Conjunto 
Habitacional, estar-se-á amenizando em parte o problema habitacional no Município.. 

CONSIDERANDO que o imóvel a ser desapropriado, nos 
termos da declaração do Setor de emissão de IPTU, não possui benfeitorias.  

CONSIDERANDO a necessidade e o interesse Público 
Municipal que surge quando a Administração defronta situações de utilidade pública, 
que, para serem resolvidas satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de 
terceiros para o seu domínio de uso imediato, visando desta forma atingir seu objetivo; 

CONSIDERANDO que a utilidade pública se apresenta 
quando da transferência de bens de terceiros para a Administração é conveniente, 
possibilitando a interferência do Poder Público na mudança compulsória da destinação 
do bem, ajustando aos interesses sociais, mediante a desapropriação,  justificando com 
isso a destinação pública. 

CONSIDERANDO que a utilidade pública surge quando a 
Administração defronta situações de emergência, que para serem resolvidas 
satisfatoriamente, exigem a transferência urgente de bens de terceiros para o domínio e 
uso imediato, uma vez que considera-se como urgente e prioritário a construção de 
casas populares. 

 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade  pública, como 

declarada esta, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, cuja 
destinação pública objetiva a construção de um Conjunto Habitacional,    para melhor 



atender os usuários do Município,  ajustando ao interesse social do Município, o 
seguinte imóvel: 

 
- Matricula n.10.437, Cartório de registro de Imóveis de 

Xanxerê, SC.  . 
Refere-se a presente área uma extensão de 5.289,400m2, de 

propriedade do Senhor ITACIR GALINA, Brasileiro, casado, Médico Veterinário, 
portador do CPF nº 242.562.690-53, RG nº4.692.432 e a Senhora MARILUCI 
TEREZINHA SONDA GALLINA,  portadora do CPF nº 235.139.930-72, RG nº 17/R-
1.388.546, residentes e domiciliados a Rua João Brollo, nº70, Município de 
Xanxerê/SC. A referida área localiza-se no perímetro urbano de Bom Jesus, com as 
seguintes confrontações: Norte: Com terras de Itacir Galina, na extensão de 352,29m; ao 
Sul: com a antiga estrada Estadual, na extensão de 353,17m; Leste com a estrada 
Municipal Bom Jesus/Entre Rios, na extensão de 15,00m; Oeste com o Rio 
Chapecozinho, na extensão de 15,00m; conforme mapa e memorial descritivo em 
anexo; 
 

PARAG. ÚNICO – O imóvel ora declarado de  utilidade 
pública tem destinação publica, uma vez que  objetiva a construção de casas populares – 
Conjunto Habitacional, ajustando com isso aos interesse social. 

 
Art. 2º - Fica, igualmente, decretada de caráter urgente a 

presente declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação. 
 
Art. 3º - Para fazer frente às despesas decorrentes da 

aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos consignados no Orçamento 
Municipal, da seguinte dotação orçamentária. 

 
- Órgão:    Sec. Mun. de Hab. e Desenv. social 
- Un. Orçamentária:  Sec. Municipal de Habitação e Desenv. Social -
 Proj. Atividade  Aquisição de Área de Terras  
- Elemento da Despesa 44900000- aplicações Diretas  

 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
           Gabinete do Prefeito, em 03 de Maio de 2010. 

 
 

Clovis Fernandes de Souza 

Prefeito Municipal 
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