
DECRETO N.º 1379 DE 25 DE JANEIRO DE 2013 

 

Declara de Utilidade Pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, o Caminhão 

Tanque, placas ACX-6091, nomeia Comissão 

Especial de Avaliação e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, 

Lessir Canan Bortoli, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município e legislação atinente à matéria, e, 

 

Considerando a desativação do tanque de combustível (óleo diesel), instalado no 

Parque de Máquinas da Secretaria de Obras Viação, Obras e Serviços Urbanos, por 

apresentar “infiltração” de água no seu interior, contaminando e tornando o óleo diesel 

inutilizável para as máquinas e veículos do Município; 

 

Considerando a necessidade de adquirirmos um veículo - caminhão comboio 

abastecedor, equipado com tanque e dispositivo medidor para abastecimento dos 

equipamentos rodoviários e caminhões no próprio local de trabalho; sem necessidade de se 

deslocar à sede do Município para prover o combustível; 

 

Considerando que a aquisição do veículo com essas características, vai reduzir o 

custo com a aquisição e abastecimento de óleo diesel nos caminhões e máquinas do setor 

rodoviário; 

 

Considerando a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade de tal equipamento 

no mercado local; 

 

   D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações e 

Art. 102”d” da Lei Orgânica do Município, um CAMINHÃO TANQUE, MARCA 

FORD F-4000, ANO E MODELO 1977, MOTOR À DIESEL, PLACAS ACX-6091, 

DE PROPRIEDADE DA EMPRESA MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, CNPJ nº 85.050.474/0003-62. 
 

Art. 2º. Fica nomeada Comissão Especial de Avaliação do bem referido no Art. 1º 

Deste Decreto composta pelos seguintes membros: 

 

Carlos Pacci – CPF nº 502.986.239-00 

Toninho Ismael Fill – CPF nº 408.305.789-00 

Luciana Almeri Morcelli Lochs – CPF nº 972.775.849-53 

 

Art. 3º. Referida Comissão Especial, deverá emitir laudo de avaliação do caminhão 

tanque, com valor em reais, nas condições em que se encontra. 

 



Art. 4º. As despesas com impostos, taxas e multas, que por ventura existam até a 

data da transferência são de responsabilidade do atual proprietário, porém as despesas com 

a transferência do caminhão serão suportadas pelo Município. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de 

janeiro do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

Emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 

Certifico que este documento foi 

publicado no Jornal 

____________________, Edição nº 

_________, do dia ___/___/___. 
 

  Nome ______________________ 

Assinatura ___________________ 


