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Decreto nº 065/2021, de 13 de outubro de 2021. 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL PARA 
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ” 

 

  A PREFEITA 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 ampliação de área de terras para 
execução do Loteamento João Miotto, tendo em vista os contratos firmados pelo Município, e em 
decorrências do Processo Judicial nº 092/1.15.0000781-8. 
 

CONSIDERANDO a previsão legal para a declaração de utilidade pública para 
fins de desapropriação, estabelecida nas alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘i’ do artigo 5º do Decreto-Lei 3.356/41,  
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º. - Fica declarado de utilidade pública por parte do lote rural, sob o nº 112 e 113, da 
2ª seção Baitaca, lugar denominado Linha Miotto, município de LIBERATO SALZANO-RS, com 
a área de 11,76 m2 (onze metros e setenta e seis centímetros quadrados), sem benfeitorias, 
com as seguintes confrontações e dimensões gerais: AO NORTE onde mede 21,00 metros, com 
área desmembrada do Município de Liberato Salzano; AO SUL onde mede 21,00 metros, com 
área remanescente dos lotes rurais o nº 112 e 113; AO LESTE onde mede 0,80 metros, com 
área remanescente dos lotes rurais o nº 113; AO OESTE onde mede 0,32 metros, com área 
remanescente dos lotes rurais o nº 112 e 113. A área localizada encontra-se totalmente dentro 
da área de 100.044,80m², conforme R1 da matrícula 9.768. 

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

ampliação da área do Loteamento Miotto, conforme objeto do Processo Judicial nº 
092/1.15.0000781-8, que visa compelir o Município de Liberato Salzano a promover a 
regularização do loteamento, tendo em vista a área atual ser insuficiente para o cumprimento do 
projeto inicial vinculado aos contratos firmados pelo Município de Liberato Salzano.  

 
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 13 dias do 
mês de outubro de 2021. 
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