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REPUBLICAÇÃO 
 

 
Republica-se o Decreto n. 6777, de 12 de dezembro de 2022, em razão de sua 
primeira publicação, no Diário Oficial Eletrônico n.° 250, de 12 de dezembro de 
2022, haver constado com erro material – ajuste técnico das áreas de imóveis.  

 
 
 
 
 

Fazenda Rio Grande, 13 de dezembro de 2022. 
 

 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N.º 6777/2022. 
De 12 de dezembro de 2022. 

 
 
 

Súmula: “Declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, inclusive com 
possibilidade de doação a esta 
Municipalidade, as áreas de imóveis que 
especifica e dá outras providências”. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, em conformidade com o artigo 66, 
incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal de Fazenda Rio Grande, combinado com o 
que preceitua o Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, com suas alterações, 
nos termos dos Processos Administrativos n. 68.666/2022 e 71.222/2022: 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, com 
intuito da ampliação de unidades escolares, inclusive com possibilidade de doação a 
esta Municipalidade, conforme abaixo especificado: 
 
I - Imóvel de matrícula n. 49.622 do CRI/FRG, com área de 5.676,000 m² . 
 
II - Lote B. Área de 3.659,95 m², com a seguinte descrição: Lote de terreno 
denominado Lote B, oriundo da subdivisão do Lote L9-A-1-E matriculado sob nº. 
65.321 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande, situado à Rua São Vicente a 
uma distância de 30,00 metros da Rua Nossa Senhora de Rocio, com área igual a 
3.659,95 m2, de formato irregular, apresenta as seguintes medidas e confrontações: 
Mede 49,74 metros de frente para a Rua São Vicente; Pelo lado direito de quem da 
rua observa o imóvel, mede 77,07 metros e confronta com o Lote 9-A-1-C; Pelo lado 
esquerdo mede 71,47 metros e confronta com Loteamento São Pedro e pela linha 
de fundos mede 49,29 metros e confronta com o Lote A. 
 
Parágrafo único. Os lotes mencionados nos incisos, acima transcritos, estão 
registrados, conforme matrículas imobiliárias acima mencionadas. 
 
Art. 2º A expropriação de que trata o artigo anterior decorre do alto interesse do 
Município, sendo declarada de natureza urgente, para efeitos do artigo 15 do 
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Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n.º 
2.786, de 21 de maio de 1956, e destinar-se-á para a construção de equipamentos 
públicos vinculados a Educação, conforme descrito no artigo 1º. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

Fazenda Rio Grande, 12 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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