
                                                              DECRETO Nº 3.271 
De 26 de Junho de 2009 

 
DECLARA DE RELEVANTE INTERESSE PÙBLICO  SOCIAL AS ÁREAS 
RELACIONADAS,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO   DE   UNIDADES 
HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. 

 
 O PREFEITO DO MUNICIPIO  DE SANTO ÂNGELO – RS, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei Orgânica Municipal  
 . 

DECRETA: 
 Art. 1º   São declaradas de relevante interesse público social, para fins de construção de 
habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, bem como para execução de ações de infra-
estrutura, as áreas que seguem: 
            I- Área  de 65,800,00 m2, no Loteamento Pilau , no Bairro Mário Pilau, em implantação, na 
área urbana, de propriedade do município de Santo Ângelo, objeto das matrículas nº 40.807 e 40.808 
do Registro de Imóveis desta Comarca, sendo de interesse social, pois é destinada, através de lotes 
urbanizados, a moradias para famílias de baixa renda.        

II- Área de 12,9 hectares situada junto ao Loteamento Bairro Juarez Lemos, em 
implantação, na área urbana, de propriedade do município de Santo Ângelo, que é objeto da matrícula 
nº 19.554 do Registro de Imóveis desta Comarca, de interesse social, pois destinada a moradias de 
trabalhadores sócios das Cooperativas Habitacionais Santo Ângelo Ltda e Missões ; Associação dos 
Policiais Civis de Santo Ângelo e Militares das Missões. 
            III- Área de 6,76 hectares situada ao NORDESTE com a Rua Odão Felipe Pippi, ao 
SUDOESTE com terras de Sérgio Kurz dos Santos, ao SUDESTE com terras de João Antonio Gueller 
e ao OESTE com Rua sem denominação, de propriedade do município de Santo Ângelo, que é parte 
da matrícula nº 2.130 do Registro de Imóveis desta Comarca, e que será destinada a Assentamentos de 
famílias de baixa renda, considerando que 40 famílias foram selecionadas e inclusas no Programa de 
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades, e 
serão beneficiados com unidades construídas com recursos Federais e Municipais, como prevê o 
Contrato de Repasse nº 0233612/15-2007. 

      IV- Área de 3,24 hectares situada ao NORDESTE com a Rua Odão Felipe Pippi, ao 
SUDOESTE com terras de Sérgio Kurz dos Santos, ao SUDESTE com terras de João Antonio Gueller 
e ao OESTE com Rua sem denominação, de propriedade do município de Santo Ângelo, que é parte 
da matrícula nº 2.130 do Registro de Imóveis desta Comarca é de Interesse Social, pois será destinada 
ao Programa Minha Casa, Minha Vida, considerando o programa do governo Federal em Parceria 
com o Município, pra famílias até 3 (três) salários mínimos.  

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

 
     REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
    CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 26 de junho de 
2009   
 
      EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, 
                  Prefeito. 
 


