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DECRETO Nº 6407/2020, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 4.762/2012 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais, decreta: 

 

  Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 4762/2012, de 10 de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a se-

guinte redação: 

  “Art. 1º É declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, de conformidade com o art 

5º, alínea ‘m’, do Decreto-Lei nº.3.365, de 21-06-1941, o imóvel abaixo descrito, de propriedade de PPREMIUM 

URBANIZADORA E INCORPORADORA LTDA: Uma gleba de terras urbana sem numeração administrativa 

situada na Rua Carlo Termignoni, lado par da numeração, esquina com a Av. Scalabrini, nesta cidade, em 

quarteirão incompleto formado pela Rua Carlo Termignoni, Av. Scalabrini, Rua Machado de Assis, Nabuco 

do Araújo, Guilherme Mantese e terras urbanas, com a área de 20.653,50m² (vinte mil, seiscentos e cinquenta e 

três metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), contendo: um prédio de alvenaria de dois pisos, com 

224,00m², cada pavimento; um prédio de alvenaria de dois pavimentos, com 2.515,00m²; um prédio de alvenaria 

com 3 blocos conjugados, sendo o primeiro com dois pavimentos e área de 1.123,50m², o segundo com um pavi-

mento e área de 525,00m² e o terceiro com um pavimento e área de 525,00m²; um prédio de alvenaria com dois blo-

cos, com área de 529,00m², sendo um com dois pavimentos e o segundo bloco com 01 pavimento; um prédio de al-

venaria com dois blocos e conjugados, com área de 130,00m²; um pavilhão coberto de brazilit, com área de 

480,00m²; um pavilhão coberto de zinco, para estacionamento de veículos, com área de 84,00m²; uma cobertura de 

zinco para depósito de óleo; um pavilhão de madeira com área de 250,00m²; um pavilhão de madeira com área de 

50,00m², oficina mecânica; confrontando: ao SUL, partindo de Leste rumo Sudoeste, por 150,00m, com a Rua Car-

los Termignoni; deste ponto, fazendo flexão rumo Oeste, por 86,90m, com terras de Pedro Jair Brancher e outros 

(Matr. 13.564); ao NORDESTE, por 43,05m, com o leito da Rua Machado de Assis e com a Av. Scalabrini; ao 

NORTE, partindo de Leste rumo Sudoeste, por 104,50m; deste ponto, fazendo flexão rumo Norte, em linha curva de 

27,60m; deste ponto, continuando em direção a Norte, em linha reta de 110,55m, as três linhas, com terras de PPre-

mium Urbanizadora e Incorporadora Ltda; deste ponto, fazendo flexão rumo Oeste, por 20,00m, com a Rua Nabuco 

de Araújo; deste ponto, fazendo flexão rumo Sul, por 101,90m; deste ponto, fazendo flexão rumo Sudoeste, por li-

nha curva de 6,82m; deste ponto, fazendo flexão rumo Oeste, por 101,75m; deste ponto, fazendo flexão rumo Norte, 

por 114,00m, as quatro linhas, com terras de PPremium Urbanizadora e Incorporadora Ltda; deste ponto, fazendo 

flexão rumo Oeste, por 25,00m, com a Rua Nabuco de Araújo; deste ponto, fazendo flexão rumo Sul, por 115,95m, 

com o lote nº.02, da quadra nº.64, de Valdecir e Rudinei Rech (matrícula nº.19.557); com o lote nº.01, da quadra 

nº.64, de Mostruários Tomasetto Ltda(matrícula nº.19.179); e em 12,15m, com terras de PPremium Urbanizadora e 

Incorporadora Ltda; deste ponto, fazendo flexão rumo Oeste, por 101,30m, com terras de PPremium Urbanizadora e 

Incorporadora Ltda e a OESTE, partindo de Norte rumo Sul, por 20,00m, com a Rua do Poente; deste ponto, fazen-
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do flexão rumo Leste, por 216,60m; deste ponto, fazendo flexão rumo Sudeste, por linha curva de 25,00m; deste 

ponto, continuando em direção a Sudeste, em linha reta de 7,90m; deste ponto, fazendo flexão rumo Oeste, por 

85,15m; deste ponto, fazendo flexão rumo Sul, por 47,50m, todas as linhas, com terras de PPremium Urbanizadora e 

Incorporadora Ltda”. 

 

  Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

  Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 10 de setembro de 2020. 

 

 

Valdir Carlos Fabris 

Prefeito 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Evandro Ghizzi 

Secretário da Administração 

Publicado no informe oficial eletrônico www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico e no Diá-

rio Oficial Eletrônico do Município 

http://www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico

