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LEI N° 4.200, DE 24 DE JUNHO DE 2003

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A DESAFETAR BEM DE USO COMUM DO POVO
DESTINADO A ABERTURA DE RUA, PARA FINS
DE ÁREA DOMINICAL, E DOAR ÁREAS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ, Prefeito
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar o imóvel abaixo
discriminado da condição de bem de uso comum do povo destinado a abertura de rua, para bem
dominical:

"Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de 1.012.08 m2, de
propriedade da Prefeitura Municipal, situado na rua Roberto Xavier da Luz, destinado ao leito da
rua sem denominação, distante 5,42m da esquina com a rua Marcos Cristino Fioravante. em local
onde não forma quarteirão regular, circunscrito pelas ruas Roberto Xavier da Luz, Justino Alves de
Oliveira e Manoel de Oliveira, e terras de Alcino Francisco Coelho, nesta cidade, com as seguintes
medidas e confrontações: frente, a sudeste, com 14,03m entestando com a rua Roberto Xavier da
Luz; fundos, a noroeste, com 14,00m dividindo com área remanescente de 2.355.2592 m2, da
matrícula 16.261, que forma a continuação do leito da rua sem denominação; lado direito, a
nordeste, com 72.79m dividindo com Manoel Ferreira da Costa; e, lado esquerdo, a sudoeste, com
71.79m dividindo com Manoel Ferreira da Costa".

Parágrafo Único - O terreno acima descrito, está sendo desmembrado da área
destina a abertura de rua com 3.367.3392 m2, constante da matrícula 16.261.

Art. 2°. Fica, também, o Poder Executivo Municipal autorizado a doar os terrenos
abaixo discriminados para o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, os quais se destinarão para a construção do prédio do FORO desta Comarca.

1) Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de 1.799,42 m2,
situado na rua Roberto Xavier da Luz. lado ímpar, a 19,45m da esquina com a rua Marcos Cristino
Fioravante, no quarteirão formado pelas ruas Roberto Xavier da Luz, sem denominação, Manoel de
Oliveira e Justino Alves de Oliveira, nesta cidade com as seguintes medidas e confrontações: frente.
a sudeste, com 27.28m entestando com a rua Roberto Xavier da Luz; fundos, a noroeste, com
25,13m dividindo com área remanescete da matrícula 16.265; lado direito, a nordeste, com 71,79m
entestando com a rua sem denominação; e. lado esquerdo, a sudoeste, em dois segmentos de 32.29m
e 37,63m dividindo com Loteamento Guimarães e Neusa Beatriz Colar, constante da matrícula n°
17445, do livro n° 2, fls 01, do Registro de Comarca.
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2) Um terreno urbano, sem benfeitorias, situado nesta cidade, com área superficial
de 930.33 m2, situado nesta cidade, na rua Roberto Xavier da Luz, lado par, na esquina com a rua
Marcos Cristino Fioravante, em local onde não forma quarteirão regular, circunscrito pelas ruas
Roberto Xavier da Luz, Justino Alves de Oliveira e Manoel de Oliveira, e terras de Alcino Francisco
Coelho, com as seguintes medidas e confrontações: frente, a sudeste/leste, em dois segmentos de
5,42m e 8,85m entestando com a rua Roberto Xavier da Luz no primeiro e com a rua Marcos
Cristino Fioravante no segundo; fundos, a noroeste, com 12,72m dividindo com área a ser também
fracionada desta mesma matrícula e posteriormente desapropriada para abertura de rua; lado direito.
a nordeste, com 69,17m dividindo com área a ser também fracionada da matrícula 16.265 e
posteriormente desapropriada para abertura de rua; e. lado esquerdo, a sudoeste, com 72,79m
dividindo com área da Prefeitura Municipal desafetada. matriculado no Registro de Imóveis local
sob o n° 17.443, livro 2, fls. 1.

3) Um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de 1.012,08 m2. de
propriedade da Prefeitura Municipal, situado na rua Roberto Xavier da Luz, destinado ao leito da
rua sem denominação, distante 5,42m da esquina com a rua Marcos Cristino Fioravante. em local
onde não forma quarteirão regular, circunscrito pelas ruas Roberto Xavier da Luz, Justino Alves de
Oliveira e Manoel de Oliveira, e terras de Alcino Francisco Coelho, nesta cidade, com as seguintes
medidas e confrontações: frente, a sudeste, com 14.03m entestando com a rua Roberto Xavier da
Luz; fundos, a noroeste, com 14,00m dividindo com área remanescente de 2.355,2592 m2, da
matrícula 16.261, que forma a continuação do leito da rua sem denominação; lado direito, a
nordeste, com 72,79m dividindo com Manoel Ferreira da Costa; e. lado esquerdo, a sudoeste, com
71,79m dividindo com Manoel Ferreira da Costa, constante da matrícula 16.261, do livro n° 2, fls.
l, do Registro de Imóveis desta Comarca.

unificadas.
Parágrafo Único - Os imóveis acima descritos terão suas matrículas devidamente

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