
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

DECRETO N°. 5258 
DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, total ou parcial, ou de 
Instituição de Servidão Administrativa de 
Passagem, em favor do Município de 
Tupanciretã, imóvel localizado na Travessa 
Lúcio Estigarríbia. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais vigentes e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que, em 19 de março de 1991, o Município de Tupanciretã 
realizou, por escritura pública, a doação do lote registrado sob a matrícula n° 8.314 
do Registro de Imóveis desta Comarca em favor de Maria da Silva Costa; 

CONSIDERANDO que, em algum momento da década de 1990, a 
Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) realizou obras de 
canalização de água no referido imóvel, inutilizando-o para uso e construção de 
moradias; 

CONSIDERANDO que a comunidade do Bairro Coronel Marcial Terra passou 
a utilizar o imóvel como via pública de trânsito como prolongamento da Travessa 
Lúcio Estigarribia; 

CONSIDERANDO que parte do imóvel utilizada como via pública está 
inclusive pavimentada; 

CONSIDERANDO que a livre locomoção é elevada a direito e garantia 
fundamental pela Constituição Federal, configurando um dos princípios do Estado 
Democrático de Direito. 

DECRETA: 

Art.1°- Com base no art. 5, inc. XXIV da Constituição Federal, no Decreto Lei n° 
3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com o art. 98, inciso VII da Lei Orgânica 
do Município de Tupanciretã- RS, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA,  para fins 
de desapropriação, total ou parcial, ou de instituição de servidão administrativa de 
passagem, em favor do Município de Tupanciretã, parcela do imóvel registrado 
sob a matrícula n° 8.314 do Registro de Imóveis desta Comarca, utilizado como 
parte da Travessa Lúcio Estigarríbia, a seguir descrito: 
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Município de Tupanciretõ 
Procuradoria Jurídica 

"Um imóvel urbano localizado na Rua Lúcio Estigarríbia no 
Bairro Coronel Marcial Terra, distante 26,7m da esquina com a 
Rua Dorval Sobreira, de forma irregular, com área de 
162,32m2, fazendo quarteirão com as Ruas Lúcio Estigarríbia, 
Dorval Sobreira, Dorval Corin e Manoel Gomes da Luz, com as 
confrontações na frente ao norte mede 11,4m no alinhamento 
da Rua Lúcio Estigarríbia; aos fundos ao sul mede 10,58m na 
divisa com propriedade do Município de Tupanciretã; ao oeste 
mede 12,65m, daí toma a orientação oeste por 0,8m e 
novamente em direção ao sul por 5,8m com as propriedades 
de Terezinha da Silva Machado e Larinada Bueno da Costa; 
ao leste mede 14m com propriedade de Rosalina Peixoto dos 
Santos. 

Parágrafo Único. As competentes matrículas, exaradas pelo Ofício de Registro de 
Imóveis desta comarca, apontadas no memorial descritivo e mapa elaborados pelo 
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Município integram este 
Decreto. 

Art. 2° - Os 162,32m2  (cento e sessenta e dois metros quadrados e trinta e dois 
centímetros quadrados) que compõe o referido imóvel, ora objeto de 
desapropriação, passam a ser de propriedade do Município de Tupanciretã. 

Art. 3° - Destina-se a presente declaração de utilidade pública para fins de 
desapropriação para mantença de via pública já existente, buscando garantir o livre 
trânsito dos moradores do Bairro e demais transeuntes. 

Art. 4° - As despesas decorrentes do ato desapropriatório, que ocorrerá 
oportunamente, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 5° - O destinatário do bem será a Administração Direta do Município de 
Tupanciretã- RS. 

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 22 (vinte e dois) dias do mês 
de setembro de 2017. 

Carlos Augusto Bfum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 
R: Exp. João Moreira Alberto, 181 — Cep 98.170-000 

MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e identificar, para fins de 

DESAPROPRIAÇÃO, a área ocupada pela Travessa Lúcio Estigarríbia sobre o imóvel da 

Matrícula n° 8.314 de 05/11/1990 hoje de propriedade de Maria da Silva Costa, de acordo com 

levantamento "in loco". 

A área encontra-se sob domínio público há vários anos, utilizada como rua e hoje 

demoninada TRAVESSA LÚCIO ESTIGARRÍBIA, tendo sido executado pelo poder público 

municipal a pavimentação com paralelepípedos e colocação de meio fio. 

Um imóvel urbano localizado na Rua Lúcio Estigarríbia no Bairro Coronel Marcial Terra, 

distante 26,70 m da esquina com a Rua Dorval Sobreira, de forma irregular, com Área de 162,32 

metros quadrados, fazendo quarteirão com as Ruas Lúcio Estigarríbia, Dorval Sobreira, Dorval 

Corin e Manoel Gomes da Luz, com as seguintes descrições: na frente ao NORTE, mede 11,40 

metros no alinhamento da Rua Lúcio Estigarríbia; nos fundos ao SUL, mede 10,58 metros na divisa 

com propriedade do Município de Tupanciretã; ao OESTE mede 12,65 metros, daí toma a 

orientação oeste por 0,80 metros e novamente em direção sul por 5,80 metros com as propriedades 

de Terezinha da Silva Machado e larinda Bueno da Costa e ao LESTE mede 14,00 metros com 

propriedade de Rosalina Peixoto dos Santos. 

Tupanciretã, 14 de setembro de 2017. 

MaraM.rc:('?az 
Arquiteta e Urbanista 

CAU AI 1099-0 
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Rua Lúcio Estigarribia 

12,80 (escritura) 

11,40 (irt loto)  

Área: 16q.65 KA2  (escritura 

Área: 162,32 KA 2  (in loco) 

Terreno de prop. do Município 
de Tupanciret'a 

(Matricula RI n° 8.316) 

Escala 1:100 
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