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LEI Nº 1217 de 17 de outubro de 2022. 

 

AUTORIZA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DECLARAR 

DE UTILIDADE PÚBLICA E DESAPROPRIAÇÃO DE 

ÁREA DE TERRENO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

Agnaldo Filippi, Prefeito Municipal de Pedras Grandes, no uso de suas 

prerrogativas legais, faço saber aos habitantes do Município que a Câmara aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Município de Pedras Grandes, autorizado a adquirir por 

desapropriação amigável ou judicial, ou ainda, por compra e venda, pelo preço total nunca 

superior a R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), um terreno pertencente a 

Jadson Zabote, inscrito no CPF nº 898.128.919-00, com área aproximada de 11.519,00m² 

(onze mil quinhentos e dezenove metros quadrados), que é parte da matrícula nº 59801 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tubarão/SC, localizado neste 

município de Pedras Grandes, com 30,80m de frente por 374,00m nas laterais, conforme 

laudo de avaliação. 

 

Art. 2º - Fica autorizado o município de Pedras Grandes a decretar de utilidade 

pública o imóvel descrito no art. 1º, para fins de desapropriação amigável ou judicial. 

 

Art. 3° - O pagamento da importância mencionada no Artigo 1° desta Lei, será 

efetivado no ato da assinatura da respectiva escritura pública no caso do procedimento 

amigável ou mediante depósito em caso de procedimento judicial. 

 

Art. 4° - A área cuja desapropriação fica autorizada pela presente Lei, visa 

atender às necessidades do Município e da comunidade com ampliação do cemitério 

municipal e área para promoção do turismo. 
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Art. 5° - O valor da indenização estabelecida na presente Lei é decorrente de 

avaliação elaborada por profissional habilitado, cujo laudo avaliatório encontra-se anexo a 

esta Lei. 

 

 Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos necessários à 

efetivação da desapropriação do imóvel descrito no art. 1º desta Lei, nos termos do art. 8º 

do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941. 

 

 Art. 7° - As despesas oriundas da execução desta Lei, correrão à conta de 

dotação orçamentária vigente. 

 

 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Pedras Grandes/SC, 17 de outubro de 2022. 

 

 

Agnaldo Filippi 

Prefeito Municipal 

PUBLICAÇÃO 

Publicada no mural da recepção na data supra 

 

 

Juliano Dela Vedova 

Secretário de Administração, Contabilidade e Finanças 
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