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DECRETO Nº 6225, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte 

ideal do imóvel urbano, matriculado sob o 

29.167, livro 2, situado à Rua Noruega, de 

propriedade de Imobiliária e Empreendimentos 

Bom Jardim Ltda, destinado ao prolongamento 

da Rua Noruega. 

 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70 inciso I, alíneas "d" e "n", da Lei Orgânica do 

Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no inciso XXIV da 

Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas 

alterações posteriores; e 

 

Considerando-se a necessidade de regularização da área com 402,27m2 para integrar 

a Rua Noruega, cujas áreas confrontantes destinadas à Rua Noruega já estão sendo utilizadas 

como logradouros públicos; 

 

Considerando que a desapropriação irá consolidar a ligação do trechos oficiais da Rua 

Noruega, beneficiando assim os moradores e proprietários de imóveis localizados com testadas 

para essa rua e transeuntes que a utilizam; 

 

Considerando que a desapropriação fará a ligação com um trecho de via oficial 

advindo do parcelamento de solo na modalidade de loteamento (Decreto nº 3848, de 

29/06/1995); 

 

DECRETA:  

 

           Art. 1o Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável 

ou judicial, nos termos da alínea “i” do Artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e 

alterações posteriores, parte ideal do imóvel urbano com 402,27m2, de propriedade de 

Imobiliária e Empreendimentos Bom Jardim Ltda, CNPJ 83.178.061/0001-70, destinada ao 

prolongamento da Rua Noruega, assim descrita: Terreno urbano, situado do lado ímpar da 



2 

 

Rua Noruega, distando pelo lado direito do imóvel, 97,88 metros da esquina formada com o lado 

ímpar da Rua Oscar Piske, com as seguintes confrontações: frente em 14,01 metros com a Rua 

Noruega; fundos em 14,02 metros com a Rua Noruega; lado direito em 28,63 metros com o Lote 

01; e, lado esquerdo em 28,82 metros, sendo, em 13,82 metros com o Lote 02, e em 15,00 com o 

Lote 77, matriculado sob o nº 9.029, livro 2, de propriedade de Flavia Lais Kaestner Milchert.  O 

referido imóvel encontra-se matriculado junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta 

Comarca sob no. 29.167, livro 2, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal local sob 

inscrição imobiliária nº 01.04.022.0730. 

 

Art. 2° A desapropriação do imóvel declarado de utilidade pública por este decreto, é 

considerada de "urgência", razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo administrativo, 

previsto no art. 10 c/c art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e Lei Federal nº 2.786, de 21/05/56. 

 

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotação 

orçamentária própria do Orçamento-Programa 2021. 

 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade 

à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 

de outubro de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de novembro de 2021; 152o ano de Fundação; 87o ano 

de Emancipação Política. 

 

 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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