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DECRETO Nº. 1.022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

PROMOVE A DESAFETAÇÃO DE ÁREA VERDE EDIFICADA E A 

AFETAÇÃO de NOVO IMÓVEL COMO área verde PARA FINS DE 

COMPENSAÇÃO e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM/SC, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

CONSIDERANDO que o Município de Nova Erechim é proprietário das áreas de terras 

denominadas: área verde n. 01, da quadra “A” com área de 300m², situada no Loteamento Conjunto 

Habitacional Francisca Cremonini, Nova Erechim, matrícula n. 11.566 e área verde n. 02 da quadra 

“B” com área de 1.781m², também situada no Loteamento Conjunto Habitacional Francisca 

Cremonini, Nova Erechim, matricula  de nº. 11.567, ambas registradas no Cartório de Registro de 

Imóveis de Pinhalzinho-SC, que foram destinadas irregularmente para moradia de famílias de baixa 

renda, há vários anos; 

 

CONSIDERANDO que as áreas em questão estão ocupadas a cerca de 20 anos, sendo 

que a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação, os equipamentos 

públicos disponíveis indicam a irreversibilidade da posse, demonstrando-se tratar de uma área 

consolidada; 

 

CONSIDERANDO que o Município com o intuito de resolver este problema efetuou 

acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, homologado na ação judicial n. 900032-

57.2018.8.24.0049, comprometendo-se à aquisição de outra área de terras para fins de compensação 

de área verde, a fim de ver regularizada a situação já consolidada; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Nova Erechim desapropriou a área 

correspondente a 2.100m², já registrada em nome do Município, para fins de afetação como área 

verde, cuja desapropriação para o fim de compensação de áreas verdes fora aprovado pela Câmara de 

Vereadores de Nova Erechim, através da Lei Municipal n. 1.972/2022; 

 

CONSIDERANDO que finalidade pública inicialmente conferida aos imóveis registrados 

nas matrículas n. 11566 e 11567, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pinhalzinho é 

transferida ao imóvel de matrícula n. 26.542 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Pinhalzinho também de propriedade do Município de Nova Erechim; 

 

CONSIDERANDO que em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina decidiu pela possibilidade de destinação de nova área para os fins a que se prestavam 

um imóvel público, salientando que, na hipótese dos autos, conforme antes mencionado, houve 

autorização legislativa para a efetivação do procedimento: 

 

AÇÃO POPULAR - DIREITO AMBIENTAL - ÁREA VERDE - BEM DE 

USO COMUM - DESAFETAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - 

DESTINAÇÃO DE NOVA ÁREA - POSSIBILIDADE.  

É consentido ao Poder Público, mediante manifestação expressa de vontade e 

autorização da Casa Legislativa, alterar a destinação pública anteriormente 

dada ao imóvel, desde que passíveis de valoração econômica, de modo a 

incorporar-lhes ao seu domínio privado.  

Com a destinação de uma outra área verde, atendeu-se, tanto os interesses 
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financeiros do Ente Municipal quanto à função social do espaço verde, que se 

caracteriza como o interesse público.  

Ademais, nada consta nos autos a respeito da impossibilidade de devastação 

do espaço verde, tendo em vista que não se tratava de patrimônio de proteção 

ambiental legalmente constituído. (TJSC, Apelação Cível n. 2002.015614-6, 

de Santo Amaro da Imperatriz, rel. Des. Volnei Carlin, j. 14-04-2005). 

 

 

CONSIDERANDO que o entendimento dos demais Tribunais pátrios sobre a 

possiblidade de desafetação de bens públicos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 4.222/2006 DO 

MUNICÍPIO DE ESTEIO. BEM DE USO COMUM DO POVO. 

DESAFETAÇÃO. DOAÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

LEGALIDADE. (...) 2. A proclamação na Lei Orgânica do Município da 

inalienabilidade dos bens públicos destinados a áreas verdes e praças não 

cristaliza a natureza de tais bens, estando tal matéria submetida à autonomia 

do legislador municipal. Não é ilegal, portanto, a lei que revoga, em parte, a lei 

anterior e desafeta imóvel destinado à praça para doá-lo à autarquia federal. 

Decisão que se insere na autonomia do ente político sobre o destino dos bens 

públicos. Aplicação do princípio lex posterior derogat priori. Recurso 

desprovido. Agravo retido prejudicado. (Apelação Cível Nº 70021748264, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria 

Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 08/11/2007) 

 

ADMINISTRATIVO. DESAFETAÇÃO DE BEM PÚBLICO. 

FORMALIDADES CUMPRIDAS. DISCRICIONÁRIEDADE DO PODER 

PÚBLICO. I - Perfeitamente possível a desafetação de bem público de uso 

comum, quando todas as formalidades exigidas pela Administração, bem 

como, todas as licenças ambientais e alvarás são prontamente atendidas. II - 

Tendo o próprio Poder Público Municipal dado à referida área a destinação 

inicialmente convencionada, conforme previsto em lei ordinária, descabe falar-

se em ilegalidade do ato, vez que desafetação de bem e sua inclusão na 

categoria de bens alienáveis constitui operação legislativa normal. III - Não 

cabe ao Judiciário intervir, em sede de liminar, no âmbito da Administração 

Pública, se os atos por esta praticados são embasados em normas em pleno 

vigor, regulamente editadas pelo Poder Legislativo. IV - Recurso provido. (TJ-

MA - AI: 253012002 MA , Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data 

de Julgamento: 23/04/2003, IMPERATRIZ) 

 

 

CONSIDERANDO que a respeito desta situação, José dos Santos Carvalho Filho 

esclarece que: 

 

Por tudo isso é que entendemos ser irrelevante a forma pela qual se processa a 

alteração da finalidade do bem quanto a ser fim público ou não. Relevante, isto 

sim, é a ocorrência em si da alteração da finalidade significando que na 

afetação o bem passa a ter uma destinação pública que não tinha, e que na 

desafetação se dá o fenômeno contrário, ou seja, o bem, que tinha a destinação 
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pública, passa a não tê-la, temporária ou definitivamente, (Manual de Direito 

Administrativo. 22ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2009, p. 1.084 – 

grifos no original) 

 

CONSIDERANDO que é inconteste que os municípios também têm a atribuição 

constitucional de "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação solo urbano" (art. 30, VIII, CFRB); 

 

CONSIDERANDO que é indiscutível a autonomia do ente municipal em dispor e gerir os 

seus bens, como por exemplo, efetuar a desafetação, que consiste em "fato administrativo pelo qual 

um bem público é desativado, deixando de servir à finalidade pública anterior" (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2011, p. 1.055); 

 

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988 concedeu plena autonomia ao Município 

(art. 18), assim explicitada por Hely Lopes Meirelles: "a autonomia administrativa confere ao 

Município a faculdade de organizar e prover seus serviços públicos locais, para a satisfação das 

necessidades coletivas e pleno atendimento dos munícipes, no exercício dos direitos individuais, e no 

desempenho das atividades de cada cidadão. Essa autonomia abrange a prerrogativa de escolha das 

obras e serviços a serem realizados pelo Município, bem como do modo e forma de sua execução, ou 

de sua prestação aos usuários." (in "Estudos e Pareceres de Direito Público, cit. por Fábio Pedro 

Nadal, opus cit; 

 

 

CONSIDERANDO que o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Santa Catarina dispõe: “Art. 740. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração 

da propriedade do Município sem que, previamente, seja averbada, após regular processo legislativo, 

a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei”; 

 

CONSIDERANDO que a alteração da categoria de uso das áreas pode ser realizada 

mediante lei, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Administrativo. Desafetação de bens públicos. Art. 17 da Lei nº 6.766/79. O 

comando contido no art. 17 da Lei nº 6.766/79 dirige-se ao loteador, 

proibindo-o de alterar a destinação dos espaços livres de uso comum. A 

municipalidade poderá fazê-lo, desde que por regular autorização legal. 
(Negrito acrescido, RESP nº 33.493-SP, 1ª T., Rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, in DJU de 13.12.93). 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam desafetadas as áreas verdes a seguir descritas: 

 

Área verde n. 01, descrita na matrícula n. 11.566 de 11 de dezembro de 2001, do Cartório 

de Registro Imóveis de Pinhalzinho como: área verde n. 01, da quadra “A”, com área de trezentos 

metros quadrados (300m²), situada na Rua “A” no Loteamento Conjunto Habitacional Francisca 

Cremonini, na cidade de Nova Erechim, nesta Comarca de Pinhalzinho, CONFRONTANDO: ao 

NORDESTE, com a rua “A”; ao SUDOESTE, com o lote urbano n. 22 e com parte do Lote urbano n. 

21; ambas as confrontações na extensão de 12,00 m; a noroeste, com parte do lote urbano número 01, 
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da Quadra número 41, do loteamento Nova Erechim 2; Ao sul leste, com o lote urbano número 01; 

Ambas as confrontações na extensão de 25,00 m. Proprietária dos pontos município de Nova Erechim. 

 

Área verde número 02, descrita na matrícula número 11567, de 11/12/2001, do cartório de 

registro de imóveis de Pinhalzinho como: área verde número 02 da Quadra “B” com área de UM MIL, 

SETECENTOS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS (1781 m²), sem bem feitorias, situado 

entre as ruas “B” e “D”, “A” e “E”, no loteamento conjunto habitacional Francisca Cremonini, na 

cidade de Nova Erechim, nesta comarca de Pinhalzinho, confrontando: ao NORDESTE, com a rua 

“A” na extensão de 47,09 m; ao SUDOESTE, com os lotes urbanos números 01,02,03, 04 e 05, na 

extensão de 65,00 m e com a rua “E”, na extensão de 24,15 m; ao NOROESTE, com a rua “D”, na 

extensão de 65,34 m; ao SULESTE, com o lote urbano número 01, na extensão de 25,00 m e com a 

rua “B”, na extensão de 25,00 m. Proprietária: Município de Nova Erechim. 

 

 Art. 2º. Em compensação às áreas acima mencionadas, fica afetado como área verde o 

seguinte imóvel: 

 

PARTE DO LOTE RURAL n. 42, do polígono “B”, com a área de DOIS MIL E CEM 

METROS QUADRADOS (2.100m²), sem benfeitorias, situado na Linha Navegantes, no Município de 

Nova Erechim, nesta Comarca de Pinhalzinho, CONFRONTANDO: ao NOROESTE, em dois 

ângulos, o primeiro, com a área sanitária, da quadra 49, do Conjunto Habitacional Francisca 

Cremonini, na extensão de 119,77 metros e o segundo, com parte do mesmo Lote Rural n. 42, na 

extensão de 127,00 metros; ao SULESTE, com a Rua Vereador Agostinho Scalon, na extensão de 

25,00 metros. Imóvel Registrado no Livro n. 2, matrícula n. 26.542, de 23 de maio de 2022, de 

propriedade do MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Edilson ferla 

Prefeito Municipal 

 

Publicado e registrado em 20 de setembro de 2022. 
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