
DECRETO N. º 164, de 22 de Outubro de 2021. 

 

 
“ALTERA OS DECRETOS 146/21 e 148/21 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu 

cargo, e de conformidade com o Art. 62, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, e 
 
Considerando, a retificação de oficio na matricula 11542, a qual consta: AV. 

2/11.542 – “a requerimento da parte interessada firmado em 06 de outubro de 2021, instruído com 
documentos oficiais, procede-se averbação para promover o lançamento constante na transcrição n° 
9048 as fls. 239 do livro 3-E, que deu origem abertura da presente matricula a saber: AVERBAÇÕES: 
(protocolo n° 2288. Nesta data me foi apresentado um requerimento no qual o sr. Bispo diocesano D. 
Henrique Muller, solicita averbação dizendo que a área desta transcrição passa a fazer parte integrante 
da Jurisdição da Mitra Diocesana de Joaçaba, Joaçaba, 09 de setembro de 1978. O referido é verdade 
e dou fé. Ponte Serrada(SC) 11 de outubro de 2021.” 

Considerando,  que a propriedade é da Mitra diocesana de Joaçaba, e não da Mitra 
Diocesana de Lages como fez constar nos decretos 146/21 e 148/21, 

 
 
DECRETA: 
 
 

Art. 1º. O Art. 1° do Decreto 146/21 passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, uma 
parte do  lote nº01 da quadra 34B, com área de 787,91 m², localizada no centro, no Município de 
Passos Maia, sem benfeitorias, registrada no Livro nº 2, às fls. 01, sob Nº de ordem 11542, 
conforme Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, 
de propriedade da Mitra Diocesana de Joaçaba, (Paroquia São Jorge de Passos Maia), inscrita 
no CNPJ sob nº 83.226.506/0029-41. 

 
Art. 2º. O Art. 1° do Decreto 148/21 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1 - Fica desapropriada, por utilidade pública, pela via amigável, uma parte do lote nº01 da 

quadra 34B, com área de 787,91 m², localizada no centro, no Município de Passos Maia, sem 

benfeitorias, registrada no Livro nº 2, às fls. 01, sob Nº de ordem 11542, conforme Certidão emitida 

pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada, de propriedade da Mitra 

Diocesana de Joaçaba, (Paroquia São Jorge de Passos Maia), inscrita no CNPJ sob nº 

83.226.506/0029-41. 

 
 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Passos Maia SC, 20 de abril de 2021. 

 
 



OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
Certifico que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal. 
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