
 

 

 
 

 

 

DECRETO Nº 089/2021. 
 
    
“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação o terreno urbano nº 06, da 
Quadra nº 69, com área de 940,00 m2, do 
loteamento desta cidade, para fins de 
implantação do ProTrin Habitação e dá outras 
providências.” 

 
 
                       O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais e com amparo nas disposições dos artigos 5º, alínea “I, e 6º do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 21 de junho de 1941 

 
Considerando a necessidade de implantação do Programa Municipal 

denominado ProTrin na Habitação, instituído pela Lei Municipal nº 3.181, de 19 de agosto de 
2021; 

Considerando que o Município é proprietário da quase totalidade dos lotes 
urbanos da Quadra nº 69 do loteamento desta cidade e o lote urbano nº 06, pertence a particular 
e se encontra situada no meio da referida quadra; 

Considerando que para a implantação do programa habitacional na quadra nº 
69, necessário se faz a aquisição deste imóvel para a adequação de disposição de um maior 
número de terrenos contíguos e que facilitará a alocação dos lotes projetados para o referido 
programa. 

 
                        DECRETA: 

  
  Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, a ser 
efetivada pelo Município de Trindade do Sul, por ser necessário para a implantação do Programa 
ProTrin na Habitação, instituído pela Lei Municipal nº 3.181, de 19 de agosto de 2021, o Lote 
Urbano nº 06, da Quadra nº 69, do loteamento da cidade, com área total de 940,00 m2, 
matriculado sob nº 8.411 do Cartório do Registro de Imóveis de Nonoai, de propriedade de Erico 
dos Santos e Iracy dos Santos. 

Art. 2º Fica o Município de Trindade do Sul autorizado a proceder todos os atos 
necessários ao cumprimento deste Decreto. 
                      Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Trindade do Sul, 

07 de outubro de 2021. 
 

ELIAS MIGUEL SEGALLA 
Prefeito Municipal 
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Assessora Jurídica 


