
 
 

DECRETO Nº 2.992, 
de 06 de maio de 2004. 

 
 

                       Declara de utilidade pública e interesse social para fins de 
desapropriação, o imóvel que descreve, de propriedade da 
Associação dos Moradores do Bairro Pippi e Adjacentes.  

 
 

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

DECRETA: 
 
 
  Art. 1º - É declarado de Utilidade Pública e Interesse Social para fins de desapropriação, nos 
termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, o imóvel urbano, objeto da Matrícula nº 
39.081, (R-2/39.081, de 04 de dezembro de 2003), do Registro de Imóveis da Comarca de Santo 
Ângelo, de propriedade da Associação dos Moradores do Bairro Pippi e Adjacentes, com sede nesta 
cidade de Santo Ângelo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.293.535/0001-60, que é o lote número 07, 
da quadra número 12, de esquina, de forma retangular, com área de 1.000,00 metros quadrados, 
medindo 25,00 metros de frente pela Rua General Ernesto Dornelles, por 40,00 metros de frente pela 
Rua São Luiz Gonzaga, no lado par por ambas as ruas, setor 07, nesta cidade, com as seguintes 
confrontações: ao Norte, com o lote número 09; ao Sul, com a Rua General Ernesto Dornelles; ao 
Leste, com a Rua São Luiz Gonzaga; e, ao Oeste, com o lote número 06. Quarteirão: ao Norte, com 
a Rua Dr. Ulisses Rodrigues; ao Sul, com a Rua General Ernesto Dornelles; ao Leste, com a Rua 
São Luiz Gonzaga; e ao Oeste, com a Rua Coronel Próspero Pippi.  

 
Art. 2º - A desapropriação do lote urbano descrito no artigo anterior destina-se para a 

manutenção da quadra de esportes, praça e área de lazer de uso público existente no local. 
 
Art. 3º - É atribuído o caráter de urgência da presente desapropriação, para os efeitos do Art. 

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 06 de maio de 2004. 
 
 
 
 

 
JOSÉ LIMA GONÇALVES, 

Prefeito Municipal. 


