
DECRETO Nº 737 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições
legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Curitiba, em
conformidade com o disposto no artigo 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as alterações da Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956, com base no Protocolo nº 04-
003105/2021, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis cadastrados na
Prefeitura Municipal de Curitiba com as indicações fiscais nºs: 
 

 
Art. 2º Dos imóveis acima poderão resultar remanescentes que permanecerão de propriedade dos
expropriados. 
 
Art. 3º A desapropriação é necessária para a implantação do novo Terminal Capão da Imbuia. 
 
Art. 4º O expropriante no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este decreto poderá
alegar, para efeitos de imissão provisória de posse, a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 
 
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, 16 de abril de 2021. 

 

Declara de utilidade pública para fins de

d e s a p r o p r i a ç ã o  o s  i m ó v e i s  a b a i x o

e s p e c i f i c a d o s .

28.008.001.000 28.008.006.000 28.008.011.000 28.008.038.000 28.008.042.000

28.008.002.000 28.008.007.000 28.008.035.000 28.008.039.000 28.008.043.000

28.008.003.000 28.008.008.000 28.008.036.000 28.008.040.000 28.008.044.000

28.008.004.000 28.008.009.000 28.008.037.000 28.008.041.000 28.008.045.000

28.008.005.000 28.008.010.000      
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