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DECRETO Nº 396, DE 9 DE SETEMBRO 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, os imóveis abaixo relacionados, para 

oportuna aquisição pelo Município por compra, doação, permuta, cessão, compensação ou 

desapropriação amigável ou judicial, para instalação de novos núcleos industriais, as 

propriedades: 

 

ÁREA 1 

 

A área a ser desapropriada consta pertencer a IVO MANENTI, CPF nº  077.501.109-

68, industrial e sua mulher VALDINA TOPANOTTI MANENTI, do lar, brasileiros, casados 

pelo regime da comunhão de bens, anterior a Lei nº 6.515-77, tendo 121.687,50 m2 (cento e vinte 

e um mil seiscentos e oitenta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados) matriculada sob o 

nº 49.694, do 1º Ofício de  Registro de Imóveis de Criciúma/SC, com as seguintes 

confrontações: NORTE, com terras de Hilário Manenti; SUL, com terras de Olívio Dal Pont; 

LESTE, com a Estrada Municipal e a OESTE, com terras de Augustinho Kurtz. Cadastrado no 

Incra sob o nº 809.039.010.669-4. 

 

ÁREA 2 

 

A área a ser desapropriada consta pertencer a HILÁRIO MANENTI, CPF nº 

077.501.459-15, do comércio, casado pelo regime da comunhão universal de bens, anteriormente 

à vigência da Lei nº 6515/77, com OLIVIA BARP MANENTI, do lar, brasileiros, tendo 

121.687,50 m2 (cento e vinte e um mil seiscentos e oitenta e sete metros e cinquenta centímetros 

quadrados) matriculada sob o nº 2313, do Ofício de Registro de Imóveis de Forquilhinha/SC,  

com as seguintes confrontações: NORTE, com terras de Abel Pascoal; SUL, com terras de José 

Manenti; LESTE, com a Estrada Municipal e a OESTE, com terras de João Kurtz. Cadastrado no 

Incra sob o nº 809.039.018.112-2. 

 

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. 

 

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 

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

 

Forquilhinha/SC, 9 de setembro de 2022. 

 

 

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

 

RICARDO ALEXANDRE XIMENES 
Secretário de Administração e Finanças 

 

 

Publicado no mural e registrado em 9 de setembro de 2022. 
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