
 
DECRETO Nº 2.990, 

de 23 de abril de 2004. 
 
 

                                                      Declara de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação, 
os imóveis que descreve, de propriedade do casal Alfeu  Ferreira dos 
Santos e Ivanir Therezinha Santos, e de Maria Conceição Braga da Silva.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei orgânica do Município. 
 

DECRETA: 
  

Art. 1º - São declarados de Utilidade Pública e Interesse Social para fins de desapropriação, nos 
termos do Decreto nº 3.365, de 21 de junho de 1941, os seguintes lotes urbanos: 
a) Imóvel urbano, objeto da Matrícula nº 21.471, do Registro de Imóveis da Comarca de Santo 

Ângelo, de propriedade do casal de Alfeu Ferreira dos Santos e  Ivanir Therezinha Santos, que é 
o lote nº 09, da quadra nº 17, de centro, de forma retangular, situado na Avenida Rio Grande do 
Sul, lado par, com área superficial de 640,00 metros quadrados, medindo 16,00 metros de frente, 
por 40,00 metros da frente aos fundos, fica distante 62,50 metros da esquina com a Rua Daltro 
Filho, nesta cidade, com as seguintes confrontações: NORTE, com parte do lote nº 19; SUL, com 
a Avenida Rio Grande do Sul; LESTE, com o lote nº 10; OESTE, com os lotes nº 08 e 06. O 
referido terreno situa-se no quarteirão que confronta com as seguintes ruas: NORTE, com a Rua 
Marechal Deodoro; SUL, com a Avenida Rio Grande do Sul; LESTE, com a Rua Daltro Filho; 
OESTE, com a Avenida Décio Medeiros de Farias. 

b) Imóvel urbano, objeto da Matrícula nº  21.472, do Registro de Imóveis da Comarca de Santo 
Ângelo, de propriedade de Maria Conceição Braga da Silva, que é o lote nº 10, da quadra nº 17, 
de centro, de forma retangular, situado na Avenida Rio Grande do Sul, lado par, com área 
superficial de 640,00 metros quadrados, medindo 16,00 metros de frente por 40,00 metros da 
frente aos fundos, fica distante 46,50 metros da esquina com a Rua Daltro Filho, nesta cidade, 
com as seguintes confrontações: NORTE, com parte do lote nº 19; SUL, com a Avenida Rio 
Grande do Sul; LESTE, com o lote nº 11; OESTE, com o lote nº 09. O referido terreno situa-se no 
quarteirão que confronta com as seguintes ruas: NORTE, com a Rua Marechal Deodoro; SUL, 
com a Avenida Rio Grande do Sul; LESTE, com a Rua Daltro Filho; OESTE, com a Avenida 
Décio Medeiros de Farias. 

  Art. 2º - A desapropriação dos lotes urbanos  descritos no artigo anterior destina-se para a 
ampliação de espaço físico da Creche Municipal Tótilas Carvalho. 
  Art. 3º - É atribuído o caráter de urgência da presente desapropriação, para os efeitos do 
artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

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

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO, em 23 de abril de 2004. 

 
 

JOSÉ LIMA GONÇALVES, 
Prefeito Municipal. 


