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MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88850-000 

DECRETO Nº. 075, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

DECLARA A UTILIDADE PÚBLICA AS ÁREAS TERRAS 

QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições 

legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, o imóvel abaixo relacionado, conforme 

descrição dos anexos deste Decreto, para oportuna aquisição pelo Município por compra, 

doação, permuta, cessão, compensação ou desapropriação amigável ou judicial, para criação da 

Rota Turística, a propriedade: 

ÁREA 01 

A área a ser desapropriada consta pertencer a Seara Alimentos Ltda. Suas linhas de 

divisa têm a seguinte descrição: inicia-se no Vértice denominado VT-01 (N=6819464.5075 e 

E=648791.4626), deste segue confrontando com área remanescente com o azimute de 297° 35' 

57" e a distância de 7,15 m até o VT-02 (N=6819467.8176 m e E=648785.1306 m), deste seque 

confrontando com terras remanescentes com o azimute de 285° 23' 03" e a distância de 7,63 m 

até o VT-03 (N=6819469.8425 m e E=648777.7714 m), deste segue confrontando com terras 

remanescentes com o azimute de 301° 51'28" e a distância de 8,97 m até o VT-04 

(N=6819474.5775 m e E=648770.1518 m), deste segue confrontando com terras remanescentes 

com o azimute de 323° 48' 18" e a distância de 8.13 m até o VT- 05 (N=6819481.1378 m e 

E=648765.3513 m), deste segue confrontando com terras remanescentes com o azimute de 346° 

44' 53" e a distância de 8,56 m até o VT-06(N=6819489.4662 m e E=648763.3899 m), deste 

seque confrontando com terras remanescentes com o azimute de 6° 45' 09" e a distância de 7,64 

m até o VT-07 (N=6819497.0527 m e E=648764.2882 m), deste segue confrontando com terras 

remanescentes com o azimute de 24° 24' 29" e a distância de 568 m até o VT-08 

(N=6819502.2292 m E=648766.6372 m), deste segue confrontando com a Rodovia SC-466 com 

o azimute de 158° 48' 55" e a distância de 5,92 m até o VT-09 (N=6819496.7118 me 

E=648768.7756 m), deste segue confrontando com a Rodovia SC-466 com o azimute de 150° 30' 

19" e a distância de 3,97 m até o VT-10 (N=6819493.2566 m e E=648770.7300 m), deste segue 

confrontando com a Rodovia SC-466 com o azimute de 138° 42' 29" e a distância de 4,76 m até 

o VT-11 (N=6819489.6787 m e E=648773.8724 m), deste segue confrontando com a Rodovia 

SC-466 com o azimute de 121° 38' 12" e a distância de 6,37 m até o VT-12 (N=6819486.3365 m 

e E=648779.2973 m), deste segue confrontando com a Rodovia SC-466 com o azimute de 109° 

39' 06" e a distância de 4,51 m até o VT-13 N=6819484.8187 m e E=648783.5476 m), deste 

segue confrontando com a Rodovia SC-466 com o azimute de 135° 53 27" e a distância de 3,11 

m até o VT-14 (N=6819482.5880m e E=648785.7100 m), deste segue confrontando com a 

Rodovia SC-466 com o azimute de 162° 21' 03" e a distância de 18,97 m até o VT-01, ponto este 

que é referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 438,31 m7 

(quatrocentos e trinta e oito metros quadrados e trinta e um centímetros quadrados). Todas as 

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao SGB - Sistema Geodésico Brasileiro, 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51° WGr 

com origem das coordenadas: M-01 da Prefeitura Municipal de Forquilhinha, tendo como Datum 

SIRGAS2.000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

projeção UTM. 

mailto:adm@forquilhinha.sc.gov.br


MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88850-000 

ÁREA 02 

A área a ser desapropriada consta pertencer a Seara Alimentos Ltda. Suas linhas de 

divisa têm a seguinte descrição: inicia-se no Vértice denominado VT-01 (N=6819610.9368 e 

E=648746.1229), deste seque confrontando com terras remanescentes com o azimute de 300° 15' 

09" e a distância de 7,35 m até o VT-02 (N=6819614.6381 m e E=648739.7768 m), deste segue 

confrontando com terras remanescentes com o azimute plano de 289° 05' 37" e a distância de 

8,68 m até a VT-03 (N=6819617.4770 m e E=648731.5758 m), deste segue confrontando com 

terras remanescentes\ com o azimute de 304° 58' 56" e a distância de 7,98 m até o VT-04 

(N=6819622.0528 m e E=648725,0366 m), deste segue confrontando com terras remanescentes 

com o azimute de 327° 25' 55" e a distância de 9,19m até o VT-05 (N=6819629.7948 m e 

E=648720.0914 m), deste segue confrontando com terras riethanescentes:8om o azimute de 339° 

23° 16" e a distância de 7,85 m até o VT-06 (N=6819637.1428 m e E=648717.3277 m) deste 

segue confrontando com terras remanescentes com o azimute plano de 323° 54' 04" e a distância 

de 5,74 m até o VT-07 (N=6819641.7789 m e E=648713.9471 m), deste segue confrontando 

com a Rua Josef Eyng com o azimute de 81º 28'24" e a distância de 19,62 m até o VT-08 

(N=6819644.6877me E=648733.3485 m), deste segue confrontando com a Rodovia SC-466 com 

o azimute de 130° 35' 56" e a distância de 3,46 m até o VT-09 (N=6819642.4340 m e 

E=648735.9780m), deste segue confrontando com a Rodovia SC-466 com o azimute de 162° 08 

49" e a distância de 33,09m até o VT-01, ponto este que é referencial de partida da presente 

descrição, perfazendo uma área de 528,37 m7 (quinhentos e vinte e oito metros quadrados e 

trinta e sete centímetros quadrados). Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 

ao SGB - Sistema Geodésico Brasileiro, encontram-se representadas no Sistema UTM, 

referenciadas ao Meridiano Central -51° WGr com origem das coordenadas: M-01 da Prefeitura 

Municipal de Forquilhinha, tendo como Datum SIRGAS2.000. Todos os azimutes e distâncias, 

áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

 

Art. 2º Fica o Município de Forquilhinha autorizado a tomar as providências 

decorrentes de ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste decreto, 

correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes das presentes medidas que se fizerem 

necessárias para aquisição das citadas áreas. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto estão amparadas 

pelas dotações próprias do Orçamento vigente. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 9 de fevereiro de 2022. 

 
CÉLIO ALVES ELIAS 

Prefeito em exercício 

 
RICARDO ALEXANDRE XIMENES 
Secretário de Administração e Finanças 

 
 

Publicado no mural e registrado em 9 de fevereiro de 2022. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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