
LEI MUNICIPAL N. 2.101,   21 de setembro de 2015. 
Autoriza a desapropriação de até 30 lotes urbanos no valor de até R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) cada lote, para os fins que especifica, e dá 
outras providências. 

 
 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 

Catarina, Sr. Mauri José Zucco, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 

 
Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei; 
 

 

Art. 1º. Fica autorizado, o chefe do executivo, a efetuar a desapropriação de 
até 30 (trinta) lotes com metragem de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), das quadras 592, 
594 e 596, do loteamento Jardim América, registrado no CRI de Chapecó sob a matrícula n. 

85.485.  
 
Art. 2º. Conforme avaliação elaborada pela comissão nomeada em Decreto 

N. 7.234/2015, o valor de cada lote a ser pago a título de desapropriação não poderá ultrapassar 
a importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

 
Art. 3º. A desapropriação servirá para o poder público municipal adquirir o 

local adequado para alojar pessoas afetadas pelas chuvas e inundação do dia 14/07/2015. 
 
Parágrafo único – “A entrega de todos os lotes desapropriados por autorização 

da presente lei, seja as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações do dia 14/07/2015, ou 

qualquer outra destinação de interesse público que lhes seja oferecida, deverá ser precedida de 
projeto de lei enviado para aprovação pela Câmara de Vereadores no qual devem constar o 
número do lote e os dados do beneficiário”. 

 
Art. 4º. Passa a integrar a presente lei, sob forma de “ANEXO I” a ata de 

avaliação dos lotes urbanos, e sob forma de “ANEXO II”, o croqui com a indicação das quadras 
onde estão localizados os lotes urbanos. 

 
Art. 5º. As despesas oriundas do presente projeto de lei correrão por conta do 

orçamento vigente. 
 
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, 21 de setembro de 2015. 
 

 
      Mauri José Zucco 
        Prefeito Municipal 

Registrada nesta Secretaria em data supra e publicada no átrio do Centro Administrativo. 
 

 

Clarice Ana Tessaro Zucco 
Secretária de Administração e Finanças  

 
 
 


