
 

            EDITAL Nº 181-2013

ACRESCE ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
3 E 4, MENCIONADAS NO EDITAL Nº 180-2013.

O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, no uso de suas atribuições 
legais, acresce as especificações das áreas de atuação 3 e 4, constantes no Edital nº 180-2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS

SECRETARIA DE SAÚDE

Á R E A 0 3   – U B S   E S F   A P A R E C I D A

Microárea Descrição Nº Famílias Nº Pessoas

01

Rua da Gruta à esquerda do domicílio sem número até o 
155, à direita do número 192 até o 70.

Rua Tiradentes à esquerda do número 325 até o 9, à di-
reita do número 290 até o 10.

Via Torino à esquerda do número 571 até o 485, à direita 
do número 698 até o 500.

Via Trieste à esquerda da construção de domicílio sem 
número até o terreno demarcado, à direita terrenos de-
marcados com início de construção.

Via Vicenza à direita do número 310 até o 187.

Avenida Miguel Soccol à esquerda do Hotel Via Genova 
até o número 1989, à direita do número 2570 até domicílio 
sem número.

185 454

02 Avenida Miguel Soccol à esquerda do número 1973 até o 
1345.

Rua Ravena à esquerda do número 1947 até o 1941, à di-
reita do número 96 até o 78.

Rua Beluno à esquerda do terreno baldio até o número 
1739, à direita do número 140 até o 1710.

Via Pompéia à esquerda do número 34 até o 274, à direita 
do número 243 até o terreno baldio.

Via Trentino à esquerda área do plantio, à direita do nú-
mero 245 até área verde.

Rua Julio Zarpelon à esquerda lotes já demarcados, à di-
reita do domicilio sem número até construção de domicilio 
sem número.

Rua Abrão Dall'agnol à esquerda do número 52 até terre-
no já demarcado, à direita do número 13 até o 173.

Rua José Frigo  à  esquerda da construção de domicilio 

201 555

          



 

sem número até o domicilio sem número, à direita do nú-
mero 1093 até o 1217.

Antônio Begnini à esquerda do número 1512 até o 1730, à 
direita área verde.

Rua Lídio Fávero à esquerda do terreno já demarcado até 
o número 1184, à direita do número 1045 até o 1185.

03

Avenida Miguel Soccol à esquerda do número 1283 até o 
1095, à direita do número 1874 até o 1136.

Via Vicenza à esquerda do número 325 até domicilio sem 
número.

Via Itália à esquerda do domicílio sem número até o nú-
mero 181, à direita do terreno baldio até o número 36.

Via Lombardia à esquerda do número 50 até o 245, à di-
reita somente o número 37.

Via  Livorno  à  esquerda  do  terreno  baldio  até  domicílio 
sem número, à direita do domicílio sem número até 75.

Via Bergamo à esquerda do número 70 até o numero 90, 
à direita do número 63 até o 47.

Via Alto Piano à esquerda do número 100 até o 51, à direi-
ta do terreno baldio até o número 05.

Via Rovigo à esquerda do número 787 até terreno baldio, 
à direita do terreno baldio até o número 252.

180 515

04

Cidade:

Miguel Soccol à esquerda do domicílio sem número até 
925, à direita área de plantio.

Via Rovigo à esquerda do número 715 até área de plantio, 
à direita do número 740 até área de plantio.

Via Gorízia à esquerda do número 705 até o 200, à direita 
do terreno baldio até o Sítio do Sr. Peccin.

Interior: 

Capela Aparecida, Capela Santa Ana, Capela Maria Gore-
te, Capela São Roque.

118 403

Total Bairro Aparecida + Interior 684 1927

          



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS

SECRETARIA DE SAÚDE

Á R E A  0 4   –  U B S  P L A N A L T O

Microárea Descrição Nº Famílias Nº Pessoas

01

Via  Venezia  à  esquerda  do  terreno  baldio  até  número 
1630, à direita do número 1465 até área verde. 

Av. Padre Luiggi Salvucci à esquerda do número 1469 até 
terreno baldio, à direita do número 10 até 1360.

Rua Luiggi André Soccol à esquerda do número 20 até o 
50. à direita terrenos baldios.

Rua Bruno Marroco à esquerda do número 10 até o 40, à 
direita do número 15 ao 45.

Rua Balduíno Maccari à esquerda do número 6 até o 36, 
à direita do número 15 ao 45.

Rua Pascoal Alban à esquerda do número 6 até o 56, à 
direita do número 7 até o 61.

Rua  Pedro  Soccol  à  esquerda  do  número  1350  até  o 
1510, à direita do número 1431 até o 1511.

Via Piave à esquerda do número 1333 até o 1421, à direi-
ta do número 80 até o 1363.

Via  Monza à  esquerda do número  1421 até  residência 
não numerada, à direita área verde.

Via Camargo Corrêa à esquerda da RS-129 até o número 
2140, à direita do número 60 até o 1750.

Rua Ângela Rosseto à esquerda do número 800 até o 
1888, à direita área verde.

Loteamento De Bastiani: projeção 40 lotes.

124 403

02

Rua Ipiranga à esquerda do número 1276 até o 1600, à 
direita do número 1199 até o 1761. 

Via Milano à esquerda do número 12 até o 144, à direita 
do número 11 até o 1465. 

Rua Dal Bosco à esquerda Escola Estadual Geny Pinto 
Cadore, à direita casa número 1100. 

Rua Eli José De Césaro à esquerda do número 28 até o 
1080, à direita inicia no número 337 até o 409.

Loteamento Gheller: 70 lotes.

Loteamento Presotto: previsão 40 lotes.

120 386

03 Rua Ipiranga à esquerda do número 458 até 938, à direita 
do terreno baldio até o número 945.

112 361

          



 

Rua Dolomiti à esquerda do terreno baldio até o número 
730, à direita do número 295 até terreno baldio.

Rua Parma à esquerda do número 724 até 735, à direita 
do número 287 até o 405.

Via Nápoli à esquerda do número 538 até o 800, à direita 
inicia no número 513 até o 803.

Loteamento Calgaro:

Rua Roberto Chiatola à esquerda do terreno baldio até o 
número 1152, à direita 13 terrenos baldios.

Rua Domingos Calza à esquerda do terreno baldio até o 
número 1062,  à  direita  do terreno baldio  até o número 
2073.

Rua Fenino Calgaro à esquerda 5 terrenos baldios, à di-
reita área verde.

Rua 3 à esquerda 3 terrenos baldios, à direita 3 terrenos 
baldios.

04

Cidade:

Rua Ipiranga à esquerda do sítio do Sr. Ademir Presotto 
até o número 459, à direita do número 14 até 186.

Interior:

Comunidade São Paulo.

Comunidade Nossa Senhora Saúde

104 372

Total Bairro Planalto + Interior 460 1522

As demais condições previstas no Edital nº 180-2013, permanecem inalteradas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 12 de setembro de 2013.

Ademir Antônio Presotto                      Assessoria Jurídica

   Prefeito Municipal                              OAB-RS

Registre-se e Publique-se

Serafina Corrêa, 12/09/2013

Secretário de Administração 

Publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Serafina Corrêa, no período de 12.09  a 
21.10.2013    
Publicado no site www.serafinacorrea.rs.gov.br a partir de 12.09.2013 
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