
PORTARIA N.º 027/2014, de 24 de abril de 2014. 

 

Designa Servidores para comporem Comissão de Avaliação de imóveis 

urbanos destinados a Habitação Popular. 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito Municipal de 

Novo Xingu, no uso das atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que o município tem buscado constantemente 

recursos para programas de habitação, como o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, 

para a construção de Unidades Habitacionais, através da categoria empreendimento urbano, 

 

CONSIDERANDO, a existência de um único loteamento com terrenos 

nas condições exigidas pelo Programa, 

 

CONSIDERANDO que o terreno a ser desapropriado condiz com as 

condições necessárias para a execução das obras; 

 

CONSIDERANDO e existência de previsão orçamentária para o 

pagamento justo pela área. 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1º - Ficam nomeados os Servidores ÉLIO JAUER, ADEMIR 

MULLER BUSS e MARIVETE HOLZ, para comporem a Comissão de Avaliação dos imóveis abaixo 

descritos: 

• PARTE DE TERRAS DE CULTURA encravada no lote n.º 1-A, com área superficial de 

10.000 m², sem benfeitorias, situada na segunda Secção Xingu, neste município, com as 



seguintes confrontações: ao  NORTE, com a estrada geral e o lote n.º 42, da 2º Secção; ao 

SUL, com terras do mesmo lote n.º 1-A; ao LESTE, com terras do mesmo lote n.º 1-A; e , ao 

OESTE, por linha seca e terras da Colônia Xingu, pertencente à ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES DO CONDOMÍNIO RURAL XINGUENSE, com sede neste município, 

inscrita no CNPJ sob nº 93.854.131/0001-17 

 

    Art. 2º - Os Servidores nomeados para comporem a Comissão de 

Avaliação de que trata esta Portaria terão um prazo de 10 (dez) dias, a contar desta data, para 

entregarem o relatório de avaliação. 

 

    Art. 3º - A Comissão poderá, caso entender necessário, solicitar auxílio 

de empresa ou profissional especializado, com custeio do município, a fim de subsidiar a avaliação. 

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

em 24 de abril de 2014. 
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MARCELO RAUCH 
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