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 Decreto nº 45, de 09 de outubro de 2017. 

 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL 

PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, bem como no 

artigo 6º do Decreto-Lei 3.356/41, e considerando a necessidade de definição de área de terras 

para extração de cascalho para pavimentação das estradas municipais; e, 

 

Considerando a previsão legal para a declaração de utilidade pública para fins de 

desapropriação, estabelecida nas alíneas d, h, i e j do artigo 5º do Decreto-Lei 3.356/41, 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública parte do lote rural nº 57, da Primeira Secção 

Pinhalzinho, localizado no Distrito de Pinhalzinho, Município de Liberato Salzano/RS, com área 

de 10.000 m² (dez mil metros quadrados), registrado no Cartório de Registros de Imóveis da 

Comarca de Constantina, sob a Matrícula nº 6.860, de propriedade de Romilda Gabriel, com as 

seguintes confrontações: NOROESTE onde mede 69,91m confrontando com terras do mesmo 

lote; ao SUDOESTE onde mede 127,27m com terras do mesmo lote; ao SUDESTE onde mede 

79,02m com terras do mesmo lote; ao NORDESTE onde mede 129,00 m por estrada geral. 

 

Parágrafo único. O imóvel de que trata este artigo será desapropriado para fins de 

extração de cascalho para pavimentação das estradas municipais. 

 

Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração adotará as providências necessárias para 

a efetivação da desapropriação, inclusive aquelas previstas no artigo 7º do Decreto-Lei 3.356/41. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto correrão à conta da 

dotação orçamentária vigente em cada exercício financeiro. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

   

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 09 dias 

do mês de outubro de 2017. 
   

GILSON DE CARLI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Data Supra 

Lourdes Sfredo 

Secretaria de Administração 
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Portaria nº 0192, de 09 de outubro de 2017. 

 

DESIGNA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE 

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. 

 

 

Art. 1º - Prefeito Municipal do Município de Liberato Salzano, usando de suas 

atribuições legais, pela presente Portaria DESIGNA os Srs. VALCIR SACON, CPF nº 

275.773.500-44 – Secretário Municipal de Agricultura; RENATO FRANCESCHI, CPF nº 

753.167.060-72 – Secretário Municipal da Fazenda; ALISON TIAGO BERTUOL, CPF nº 

028.499.750-10 – Agente Rural, para em comissão e sem quaisquer ônus à municipalidade, 

procederem a avaliação do imóvel abaixo descrito, e emitirem competente Laudo de Avaliação, a 

saber: 

 

I - Parte do lote rural nº 57, da Primeira Secção Pinhalzinho, localizado no 

Distrito de Pinhalzinho, Município de Liberato Salzano/RS, com área de 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados), registrado no Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Constantina, 

sob a Matrícula nº 6.860, de propriedade de Romilda Gabriel, com as seguintes confrontações: 

NOROESTE onde mede 69,91m confrontando com terras do mesmo lote; ao SUDOESTE onde 

mede 127,27m com terras do mesmo lote; ao SUDOESTE onde mede 79,02m com terras do 

mesmo lote; ao NORDESTE onde mede 129,00 m por estrada geral. 

 

Art. 2º - O prazo para avaliação e emissão do Laudo é de 10 (dez) dias a contar 

desta data. 

 

 

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Liberato Salzano/RS, 09 de outubro de 2017. 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 
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 NOTIFICAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 

 

 

 

À Senhora ........................ - ......... 

 

Prezada Senhora: 

 

 

É a presente para comunicar que, nos termos do Decreto Municipal nº .........., de ............de ......... 

de ............., o imóvel constituído pelo lote nº ........, com área de .......... metros quadrados, 

localizado na Gleba ............, Município de ....,Comarca de ........., Estado .........., de vossa 

propriedade foi declarado de UTILIDADE PÚBLICA para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, destinada a ampliação do Parque Industrial do Município. 

Para fins de desapropriação, esse imóvel foi avaliado por R$ .......... (......), de acordo com o 

Laudo de Avaliação elaborado por uma comissão especialmente designada para esse fim. 

Isto posto, o Município de ..........., visando uma desapropriação amigável propõe pagar o preço 

da avaliação do imóvel em 03 (três) parcelas mensais: a primeira de R$ ........ (..........), a segunda 

de R$ .......... (.........) e a última de R$ ........ (............). 

A outorga da escritura pública de desapropriação amigável será efetuada na data da concordância 

da presente proposta, bem como da lavratura dos documentos pertinentes a esta transação. 

 

Sem outro particular para o momento, subscrevo-me. 

 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

____________________ 

 


