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LEI N°3.900, de 07 de outubro de 2014

Autoriza o Poder Executivo Municipal a

receber uma área em doação, destinada a

uma via pública, de propriedade de GILMAR

LUZ DE ALMEIDA, e dá outras

providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO (RS), no uso das

atribuiçõesque lhe são conferidaspela Lei Orgânicado Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a

seguinte

L E I:

Art. 1° Fica o Município de Santo Ângelo(RS) autorizado a receber em doação

uma área destinada a uma via pública, de propriedade de GILMAR LUZ DE ALMEIDA,

constante da matrículan° 47.047, do Registrode Imóveis local, com a seguinte descrição:

Área destinada à abertura do prolongamento da Rua Ezaltino Pires de

Arruda - com forma irregular, com gabarito de 16,00 metros, com área superficial de 1.994,07

metros quadrados, situado no setor 25, com as seguintes medidas características e confrontações:

distante 382,10 metros do alinhamento da Rua Adolfo Calegaro, denominado P01; af segue no

sentido NORTE/SULcom uma distânciade 17,63 metros, confrontando ao LESTE com a outra

parte da Rua Ezaltino Pires de Arruda, atingindo P02; af segue no sentido

SUDESTE/NOROESTE com uma distância de 128,33 metros, confrontando ao SUDOESTE

com o quarteirão 44, atingindo o P03; aí segue no sentido SUDOESTE/NORDESTE com uma

distância de 16,00 metros, confrontandoao NOROESTEcom área de propriedadede Gilmar Luz

de Almeida, atingindo o PO4; af segue no sentido NOROESTE/SUDESTEcom uma distância

de 120,93 metros, confrontando ao NORDESTEcom o quarteirão 43, atingindo P01, ponto de

partido.

Do lote a ser doado - De centro, com forma irregular, com área superficial de

2.885,17 metros quadrados,situado na quadra 43, setor 25, no lado par da Rua Ezaltino Pires de

Arruda, distante 382,10 metros da Rua Adolfo Calegaro, denominado P01; aí com um ângulo

interno de 62°39'47" e uma distância de 47,93 metros no sentido SUDESTE/NOROESTE,

confrontando ao SUDOESTE com a Rua Ezaltino Pires de Arruda, atingindo PO2; aí com um

ângulo interno 90°0'0" e uma distância de 30,00 metros no sentido SUDOESTE/NORDESTE,

confrontando ao NOROESTE com o lote 02, atingindo P03; af com um ângulo interno de

270°0'0" e uma distância de 73,00 metros no sentido SUDESTE/NOROESTE,confrontandoao

SUDOESTE com os lotes 02, 03, 04, 05, 06 e 07, atingindo P04; aí com um ângulo interno de

90°0'0" e uma distância de 15,80 metros no sentido SUDOESTE/NORDESTE,confrontando ao

NOROESTE com área de propriedade de Gilmar Luz de Almeida, atingindo o P05; aí com um
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ângulo interno de 90°35'20" e uma distância de 96,74 metros no sentido
NOROESTE/SUDESTE, confrontando ao NORDESTE com área de propriedade de Augusto

Marquardt, atingindo P06; aí com um ângulo interno de 116°44'53" e uma distância de 52,68

metros no sentido NORTE/SUL,confrontando ao LESTE com área de propriedadede Cleci da

Silva Quaresma,atingindo Pol, ponto de partida.

Art. 2° As despesas de regularização,cartoriais, inclusive registro, serão custeadas

pelo donatário.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SEE PUBLIQUE-SE.

CENTRO ADMINISTRATIVOJOSE ALCEBíADESDE OLIVEIRA, em 07

de outubro de 2014.

LUIZ VALDIR A ES

Prefeito
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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipalde Santo Ângelo

LEI N° 3,900, de 07 de outubro de 2014
Autor a o Poder ExecutivoMunicipal a receber uma área em doação, destinada a uma via públ.cade propriedade de G[LMAR LUZ DE ALMEfDA, e dá outras providòncWs.
O PREFEDO DO MUNIClPlO DE SAN10 ANGFLO (RS), no uso das atr±u;çãos que lhe sãoconferidaspela Lei Orgânica do Municipio.
FAZ SABER que a Cámara Municipal de Vereadoresaprovoue eu sanciono a segu;ntuL E L

Art. 1°Fica o Municip|o de Santo Ãngelo (RS) autorbadoa receber em doação uma area desuna-da a uma via públ:ca, de propriedadede GILMAR LU/ DE Al f.1FIDA. constante da matricula n°47.047, do Registro de Imóveis local. com a seguinto desctiçño
Area deslinada à abettma do prolongamentoda Rua L/aluno P»es de Arruda .- com forma inegu-lar, com gabardo de 16,00 metros, com área supe/fic al de 1.904,0/mMros quadrados, situadono
setor25,comasseguintesmedidascaracteristicaseconfrontaçõesdistante 382,10metrosdoals
nhamentoda Rua Adolfo Calegaro, denom nado P01: ai segue no senhdo NORTF/SUL com umadistância de 1/,63 metros, confrontando ao LFSTE com a ou!ra pmte da Rua Daluno Pires de
Arruda, atingindo P02, aí segue no sentidoSUDESTE/NORCESTE com uma d.stùncm de 128,33
metros, confrontando ao SUDOESTEcom o qumteirão 44, at nginda o P03; ai suyue no senhdoSUDOESTF/NORDESTF cum uma distùncra de 16,00 melros, confrontandoao NOROES TE comárea de propriedade de Gdmar Luz de Almeida, ating:ndoo PO4: al sayuu nu sent do NOROESTE/
SUDESTE com uma distäncia de 170,93 metros, confrontundo ao NORD1 S Tf

. com o qumtu mo43, atingindo Pol, ponto de partido,
Do lote a ser doado .- Do cenbo, com forma irregular, com área superf:cálde 2.605,17 mobosquadrados, situado na quadra 43, setor 25, no [ado par da Rua Ezallino Pues de Arruda, d stante382,10 metrosda RuaAdolfoCalegaro, denominadoPo l; ai com um únyulo intomode 62'39 47 e

uma d.stància de 47,93 metros no sentido SUDES1E/NORCES I E, confrontando ao SUDOF.SlE
com a Rua Ezallino P res de Anuda, ating;ndo P02. al com um ângu|0 intemo 90VO e uma d;s.
täncia de 30,00metros no sentido SUDOESTF/NORDESTE, confron|ando au NOROESl E com olate 02, atingindo P03; aE com um änguro jnterno de 270°0'0 e uma dWñncia de /3,00 rnetros no
sentido SUDESTE/NOROES1E. confrontando ao SUDOES TE com os rotes 02, 03, 04, 05, 06 e07, abngindoPO4; ai com um ängulo intemode 90°0'0'euma d sláncia de 15,80 metros no sentidoSUDOESTE/NORDESTE, confrontandoao NOROESTE com área de propriedade de G:|mar Luz
de Mmeida, atingindo o P05; al com um ängulo intemo de 90'35'20 e uma distüncia de 96,74 me-tros no sentido NORCESTF/SUDFSIE, confrontando ao NORDESTE com área de pmpriedadede Augusto Marquardt, atingindo POG; al com um ångulo internode 11NS3 e uma dJstüncia do52,68 melros no sentido NORTE/SUL,confrontando ao LES TE com área de propdedade de Cloci
da Silva Quaresma, atingindoPol, ponto de part:da.
Art. 2°As despesas de regularbação, cmtulia:s, inclusive rey stro, smho cuswarbspelo donal
no.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubLcação.
REGISlRE SE F PUBLtOUE SF
CENTROADMINISlRATIVOJOSE ALCFWADES DF OUVElRA. em 0/ de outubro de 2014.

LU17 VAl DIR ANDRES
Prefe,to


