
DECRETO N.º. 011/2015, de 15 de abril de 2015. 

 

 

Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação, o imóvel abaixo descrito, 

com pagamento do preço justo e dá outras 

providências. 

 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 

Decreto Federal n.º 3365/41, DECRETA: 

     

     Artigo 1º - É declarado de utilidade pública para fins de 
desapropriação, com pagamento de preço justo, o imóvel abaixo descrito: 

 

Imóvel: Fração de Terras com área de 1339,42 m² (Hum mil trezentos e trinta e nove metros 

com quarenta e dois decímetros quadrados), constituída de parte do Lote Rural n°6 da Primeira 

Seção Xingu, situada na Linha 12 de Novembro, no município de Novo Xingu/RS, com as 

seguintes confrontações, ao norte, por uma linha de 15,00 metros com parte do lote n°6 de 

propriedade do município de Novo Xingu/RS e por uma linha 12,98 metros com parte do lote 

n°6 de propriedade de Glauciano Tomazelli, ao leste, por uma linha de 104,60 metros com parte 

do lote n°6  de propriedade de Glauciano Tomazelli, ao sudoeste, por uma linha de 23,57 metros 

com parte do lote n°6  de propriedade de Enio Werkhausen, e, ao oeste, por uma linha de 20,00 

metros com a faixa de domínio da RS 500 e por uma linha de 105,00 metros com parte do lote 

n°6  de propriedade do município de Novo Xingu/RS. 

 

Artigo 2º – É parte integrante do presente Decreto, anexo 
contendo o croqui de localização da área ora desapropriada. 

 



     Artigo 3º - O imóvel citado no artigo 1º, para fins do 

Decreto Federal n.º. 3365/41, fica desapropriado, na forma amigável e servirá para a 

instalação de Cemitério Municipal. 

 

Artigo 4º - Paga-se pelo imóvel o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), conforme relatório da comissão de avaliação, nomeada pela Portaria nº 

023/2015, de 06 de abril de 2015. 

 

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 15 de abril de 2015. 
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