DECRETO Nº 148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
Desapropria uma fração de terras com área
superficial de 100.000 m² (cem mil metros
quadrados), matriculado sob o n.º 65.606,
Livro n.º 2 – Registro Geral, junto ao
Registro de Imóveis de Santa Cruz do Sul –
RS, de propriedade de Pedro Rainaldo
Ferreira, para fins de ampliação do Distrito
Industrial.
O Prefeito Municipal de Passo do Sobrado, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e de
conformidade com o Decreto Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO que é dever do administrador público promover a
construção de obras públicas e sua manutenção, que beneficiem a população do município
de Passo do Sobrado;
CONSIDERANDO que compete ao Município, legislar sobre assuntos
de interesse local, a teor do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 5º inciso XXIV da Constituição Federal
prevê a “desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro”;
CONSIDERANDO que o Decreto Lei n.º 3.365/41, que “dispõe sobre
desapropriação por utilidade pública”, considera que “mediante declaração de utilidade
pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, Municípios,
Distrito Federal e Territórios”;
CONSIDERANDO que a Lei n.º 4.132/62, alterada pela Lei n.º
6.513/77, estabelece que a “desapropriação por interesse social será decretada para
promover a justa distribuição de propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social,
na forma do art. 147 da Constituição Federal”;
CONSIDERANDO o laudo da Comissão Avaliadora, que procedeu à
valoração do bem, conforme consta nos autos do PI 769, de 13 de agosto de 2020, oriundo
da Secretaria Municipal de Planejamento, bem como o consentimento manifestado pelos
expropriados quanto a desapropriação e ao valor de avaliação;

DECRETA
Art. 1o. É desapropriada, em favor do Município de Passo do
Sobrado e, nos termos do art. 5o., alínea ‘f' e ‘h’ do Decreto-Lei no. 3.365 de 21 de junho de
1941, o seguinte imóvel: UMA FRAÇÃO DE TERRAS, sem denominação especial, sem
benfeitorias, com a área superficial de 100.000,00 m2 (cem mil metros quadrados),
localizada às margens da RS 405, Km 11, município de Passo do Sobrado – RS, no lado
direito sentido Vale Verde – Santa Cruz do Sul da rodovia, com a seguinte descrição no
sentido horário: iniciando a partir do vértice V1, localizado no extremo Sul-Oeste da frente da
gleba, segue pela frente, a Oeste, confrontando-se com a Rodovia Estadual RS 405, deste
ponto segue no sentido Norte com os seguintes ângulos internos e distâncias: 78º46’40” e
48,70 m (quarenta e oito metros e setenta centímetro) até o vértice V2, 174º37’55” e 38,95 m
(trinta e oito metros e noventa e cinco centímetros) até o vértice V3, 174º02’20” e 50,45 m
(cinquenta metros e quarenta e cinco centímetros) até o vértice V4, 178º03’55” e 308,40 m
(trezentos e oito metros e quarenta centímetros) até o vértice V5, com um ângulo interno de
76º16’20”, segue no sentido Leste numa extensão de 229,30 m (duzentos e vinte e nove
metros e trinta centímetros), confrontando-se ao Norte com terras de propriedade de Odécio
Camargo da Silveira até o vértice V6, neste ponto forma um ângulo interno de 114º08’55”,
segue no sentido Sul numa extensão de 113,80 m. (cento e treze metros e oitenta
centímetros), confrontando-se ao Leste com terras de propriedade de Pedro Rainaldo
Ferreira até o vértice V7, neste ponto forma um ângulo interno de 272º06’15”, segue no
sentido Leste numa extensão de 49,00 m (quarenta e nove metros) confrontando-se ao
Norte com terras de propriedade de Pedro Rainaldo Ferreira, até encontrar o vértice V8,
neste ponto forma um ângulo interno de 90º49’20”, segue no sentido Sul numa extensão de
217,85 m. (duzentos e dezessete metros e oitenta e cinco centímetros), confrontando-se ao
Leste com terras de propriedade de José Vanderlei Pereira Soares até o vértice V9, neste
ponto forma um ângulo interno de 106º45’05”, segue no sentido Oeste numa extensão de
18,80 m. (dezoito metros e oitenta centímetros), confrontando-se ao Sul com o Corredor
Ermes Queiroz da Rosa até o vértice V10, neste ponto forma um ângulo interno de
73º14’55”, segue no sentido Norte numa extensão de 66,20 m. (sessenta e seis metros e
vinte centímetros), confrontando-se ao Oeste com terras de propriedade de Paulo Almir
Ferreira até o vértice V11, neste ponto forma um ângulo interno de 281º08’20”, segue no
sentido Oeste numa extensão de 320,50 m. (trezentos e vinte metros e cinquenta
centímetros), confrontando-se ao Sul com terras de propriedade de Paulo Almir Ferreira até
o vértice V1, ponto inicial deste descrição, fechando assim o polígono descrito num ângulo
interno de 78º46’40”.
Art. 2o. É parte integrante do presente Decreto o memorial descritivo e
mapa planimétrico com levantamento topográfico da área.
Art. 3º. Aos expropriados será efetuado o pagamento do valor de R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a título de indenização, conforme prevê o
Decreto Lei n.º 3.365/41

Art. 4o. As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2020.
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