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DECRETO Nº. 169, DE 16 DE MARÇO 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 VANDA DA SILVA TROMBIM E 

OUTROS, matriculado sob o nº 61954, do 1º Registro de Imóveis de Criciúma/SC. Suas linhas 

de divisa têm a seguinte descrição: inicia-se no Vértice denominado: VT-01 georreferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC 57°W. coordenadas Plano 

Retangulares Relativas, Projeção UM (N=6.818.775,162 E=649.506,307), deste segue 

confrontando com a Rua Ludivina Preis da Silva com o azimute plano de 178° 11' 17" e a 

distância de 11,51 m até o VT-02 (N=6.818.763,659 m e E=649.506,671 m), deste segue 

confrontando com área remanescente com o azimute plano de 268° 17° 05" e a distância de 1.23 

m até o VT-03 (N=6.818.763,623 m e E=649.505,440 m), deste segue confrontando com área 

remanescente com o azimute plano de 358° 23' 41" e a distância de 9,24 m até o VT-04 

(N=6.818.772,857 m e E=649.505,181 m), deste segue confrontando com área remanescente 

com o azimute plano de 279° 54' 33" e a distância de 3,49 m até o VT-05 (N=6.818.773,458 m e 

E=649.501,744 m), deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 

267° 51' 52" e a distância de 62,50 m até o VT-06 (N=6.818.771,129 m e E=649.439,285 m), 

deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 268° 28' 04" e a 

distância de 102,50 m até o VT-07 (N=6.818.768,388 m e E=649.336,822 m), deste segue 

confrontando com área remanescente com o azimute plano de 267° 03' 44" e a distância de 38,75 

m até o VT-08 (N=6.818.766,402 m e E=649.298,124 m), deste segue confrontando com área 

remanescente com o azimute plano de 353° 23' 59" e a distância de 2,93 m até o VT-09 

(N=6.818.769,317 m e E=649.297,786 m), deste segue confrontando com a Rua Theodoro Horr 

com o azimute plano de 88° 23' 39" e a distância de 208,60 m até o VT-01, ponto este que é 

referencial de partida da presente descrição, perfazendo uma área de 453,43m² (quatrocentos 

cinquenta e três metros quadrados e quarenta e três 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 

SIRGAS 2.000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 

projeção UTM. 
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ÁREA 02 
 

A área a ser desapropriada consta pertencer a VANDA DA SILVA TROMBIN E 

OUTROS, matriculado sob o nº 61954, do 1º Registro de Imóveis de Criciúma/SC. Suas linhas 

de divisa têm a seguinte descrição: inicia-se no Vértice denominado: VT-01, georreferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC 57ºW, coordenadas Plano 

Retangulares Relativas, Projeção UM (N=6.818.833,147 e E=649.843,287), deste segue 

confrontando com a Rua Professor Eurico Back com O azimute plano de 178° 29' 08" e a 

distância de 69,38 m até o VT-02 (N=6.818.763,796 m e E=649.845,121 m), deste segue 

confrontando com área remanescente com o azimute plano de 268° 26' 15" e a distância de 3,08 

m até o VT- 03 (N=6.818.763,712 m e E=649.842,040 m), deste segue confrontando com área 

remanescente com o azimute plano de 358° 36' 44" e a distância de 18,98 m até o VT-04 

(N=6.818.782,686 m e E=649.841,581 m), deste segue confrontando com área remanescente 

com o azimute plano de 249° 17' 22" e a distância de 2,60 m até O VT-05 (N=6.818.781,766 m e 

E=649.839,146 m), deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 

268° 08' 40" e a distância de 185,00 m até o VT-06 (N=6.818.775,776 m e E=649.654,243 m), 

deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 268° 27' 05" e a 

distância de 125,00m até o VT-07 (N=6.818.772,398 m e E=649.529,288 m), deste segue 

confrontando com área remanescente com o azimute plano de 277° 05' 35" e a distância de 6,15 

m até o VT-08 (N=6.818.773,157 m e E=649.523,184 m), deste segue confrontando com área 

remanescente com o azimute plano de 178° 14' 51" e a distância de 9,00 m até o VT-09 

(N=6.818.764,162 m e E=649.523,460 m), deste segue confrontando com área remanescente 

com o azimute plano de 268° 17' 05" e a distância de 2,85 m até o VT-10 (N=6.818.764,077 m e 

E=649.520,606 m), deste segue confrontando com Rua Ludivina Preis da Silva com o azimute 

plano de 357° 34' 19" e a distância de 37,02 m até o VT-11 (N=6.818.801,064 m e 

E=649.519,038 m), deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 

159° 26' 38" e a distância de 10,48 m até o VT-12 (N=6.818.791,252 m e E=649.522,718 m), 

deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 73° 31' 08" e a 

distância de 6,21 m até o VT-13 (N=6.818.793,014 m e E=649.528,672 m), deste segue 

confrontando com área remanescente com o azimute plano de 88° 15' 53" e a distância de 170,00 

m até o VT-14 (N=6.818.798,162 m e E=649.698,595 m), deste segue confrontando com área 

remanescente com o azimute plano de 54° 42' 01" e a distância de 3,14 m até o VT-15 

(N=6.818.799,976 m e E=649.701,156 m), deste segue confrontando com área remanescente 

com o azimute plano de 358° 26' 15" a distância de 29,21 m até o VT-16 (N=6.818.829,177 m e 

E=649.700,360 m), deste segue confrontando com área remanescente com o azimute plano de 

88° 24' 32" e a distância de 142,98m até o VT-01, ponto este que é referencial de partida da 

presente descrição, perfazendo uma área de 11.236,63 m² (onze mil, duzentos e trinta e seis 

metros quadrados e sessenta e três 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, 
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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, 16 de março de 2022. 

 

 
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES 

Prefeito 

 

 
RICARDO ALEXANDRE XIMENES 
Secretário de Administração e Finanças 

 
 

Publicado no mural e registrado em 16 de março de 2022. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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