DECRETO Nº 5437/2015, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE
DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE DESCREVE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 57, inciso VII, com a finalidade de atender ao
disposto no artigo 6º, inciso XIV, alínea “a”, decreta:
Art. 1º É declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, de
conformidade com o artigo 5º, “h” do Decreto-Lei nº 3.365, de 21-06-1941, o seguinte imóvel de
propriedade de LEONILDO BRESOLIN, registrado no Registro de Imóveis de Guaporé sob matrícula nº
15.798: parte da sobra do lote nº 69, situado nesta cidade de Guaporé, 25,00m até a esquina da Rua Nabuco
de Araujo com a Av. Monsenhor Scalabrini, quarteirão compreendido pelas Ruas Machado de Assis, Nabuco
de Araujo e Av. Monsenhor Scalabrini, com área de 800,45m², 0.08005ha, perímetro de 188.12m, acesso Ruas
Nabuco de Araujo e Machado de Assis, confrontando: a poligonal tem início no marco 0=PP, que faz divisa
com terrenos da Matrícula 15.799 , segue com o rumo de 0°30'56"SE e percorre 11.92 m fazendo divisa com
terrenos da Matrícula 15.799, até o marco 1, deste, segue com o rumo de 12°53'37"SE e percorre 14.00 m
fazendo divisa com terrenos da Matrícula 19.714, até o marco 2, deste, segue com o rumo de 89°29'04"NE
e percorre 2.60 m fazendo divisa com terrenos da Matrícula 19.714, até o marco 3, deste, segue com o rumo
de 37°14'39"SE e percorre 32.44 m fazendo divisa com terrenos da Matrícula 19.743, até o marco 4, deste,
segue com o rumo de 0°30'56"SE e percorre 20.41 m fazendo divisa com a Av Monsenhor Scalabrini, até o
marco 5, deste, segue com o rumo de 33°12'09"NO e percorre 85.55 m fazendo divisa com a Rua Machado
de Assis, até o marco 6, deste, segue com o rumo de 89°29'04"NE e percorre 21.20 m fazendo divisa com a
Rua Nabuco de Araújo, até o marco 0=PP, onde teve inicio esta descrição.
Art. 2º O imóvel, objeto desta desapropriação, servirá para estacionamento público,
facilitando o acesso aos serviços existentes no Centro Municipal Termignoni, permitindo ainda ao Município
destinar aquele espaço para fins de lazer, tendo sido fixado o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais),
conforme Laudo de Avaliação datado de 07-08-2015, emitido pela Comissão constituída através da Portaria nº
0956/2015, de 04-08-2015.

Art. 3º A presente desapropriação é com ônus para o Município.
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária:
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4.4.90.61.00.00.00

Patrimônio Livre – Aquisição de Bens Imóveis
Aquisição de Imóveis
RECURSO VINCULADO: 1101 – PATRIMÔNIO LIVRE

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 09 de outubro de 2015.
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Prefeito
Registre-se e Publique-se
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