
DECRETO 004/98

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA VILANOVA, 
RS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  de  acordo  com  os  requisitos 
constitucionais do art. 5º, XXIV e normas básicas do Decreto Lei 3.365 de 
21.06.41, DECRETA:

Art.  1º -   Fica  declarada  de  Utilidade  Pública,  para  fins  de 
desapropriação amigável:

- Lote, sem benfeitorias, com 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros  
quadrados), situado na localidade de Fazenda São José, zona rural do Município  
de Fazenda Vilanova, na estrada municipal que vai da Rodovia Federal BR 386  
(km  366)  para  a  localidade  de  Pinhal,  com  as  seguintes  dimensões  e  
confrontações:  ao  NORTE,  onde  faz  frente,  divide-se  em  12,00  metros  com  
propriedade de Eugenio Leopoldo Schneider pelo eixo da estrada municipal; a  
divisa  segue,  no  sentido  anti-horário,  rumo  sul,  com  ângulo  90º00'00",  
confrontando a OESTE em 30,00 metros com área remanescente de Ilco Antonio  
de Avila; segue rumo leste, com ângulo 90º00'00", confrontando ao SUL em 12,00  
metros com área remanescente de Ilco Antonio de Avila; segue rumo norte, com 
ângulo 90º00'00",  confrontando a LESTE em 30,00 metros  ainda com a área 
remanescente  de  Ilco  Antonio  de  Avila,  encontrando  o  rumo de  partida  com  
ângulo 90º00'00"; dito lote dista 81,40 metros da face leste da área remanescente  
de propriedade de Ilco Antonio de Avila.

A área está localizada dentro de uma área de terras com 114.565,90 
m2 conforme matrícula 748 - Livro 2 - Registro Geral no Ofício do Registro de  
Imóveis de Bom Retiro do Sul, Comarca de Estrela.

Art.  2º -  O  destinatário  do  bem é  o  Município de  Fazenda 
Vilanova para a instalação de poço artesiano e reservatório de água, para o 
Sistema de Abastecimento de Água de Matutu.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art.  4º- O  presente  Decreto  entra  em vigor  na  data  de  sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAZENDA VILANOVA, em 27 de fevereiro de 1998.

     Registre-se e publique-se
            Em 20/02/1998.           José Luiz Cenci

Prefeito Municipal    
          Egon Edgar Bauer
Sec. da Administração e Finanças

Declara  de  Utilidade  Publica, 
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amigável, imóvel  de propriedade 
de Ilco Antônio de Avila.


