
DECRETO Nº 1.856, DE 28 DE JUNHO DE 2016. 
 
 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, por doação, área de terra que 
descreve. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41 e Lei 
Municipal nº 2.323, de 28 de junho de 2016: 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1o Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
doação, a área de terra a seguir descrita: 
 
 “Uma fração de terras, com área superficial de 625,00 m2, situada na localidade 
de Rincão dos Basilios, município de Pinhal Grande, localiza-se ao longo da estrada geral que 
liga o Rincão dos Basilios a cidade de Pinhal Grande a 190,00 metros da encruzilhada que 
conduz a Linha Limeira e Gringuinha, com as seguintes confrontações e dimensões: AO 
NORTE, confronta com a Estrada geral Rincão dos Basilios – cidade de Pinhal Grande, na 
extensão de 25,00 metros; AO LESTE, confronta com a área remanescente de Nilso Capeletti, 
na extensão de 25,00 metros; AO SUL, confronta com a área remanescente de Nilso Capeletti, 
na extensão de 25,00 metros; AO OESTE, confronta com a área remanescente de Nilso 
Capeletti, na extensão de 25,00 metros. Todos os ângulos internos são retos.” 
 
 Art. 2o A área a ser desapropriada é parte da fração de terras de propriedade de 
Nilso Capeletti, que encontra-se matriculada sob nº 12.598, no Cartório de Registro de 
Imóveis de Julio de Castilhos. 
 
 Art. 3o O imóvel a ser desapropriado servirá para construção de uma mangueira e 
balança para pesagem de gado, na localidade de Rincão dos Basilios. 
 

 Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 28 de junho de 2016. 
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