
 
 

Decreto nº 801, de 10 de março de 2020. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 10/03/2020 

        _____________________________ 

 

Dispõe sobre a aprovação da 
alteração do projeto do Loteamento 
Residencial Santa Rita. 

 
 
  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do 
cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 28 
da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e Lei Municipal nº 1.154, de 30 de junho de 
1992; 
 
  CONSIDERANDO os elementos constantes do processo administrativo 
relativo à alteração do projeto do Loteamento Residencial Santa Rita, composto de memorial 
descritivo, certidão das matrículas dos imóveis, levantamento planimétrico, Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART nº 10653684 e alvará de licença para parcelamento de 
solo nº 017/2019; 
 
  CONSIDERANDO as justificativas quanto à necessidade de alteração do 
projeto do referido loteamento, constantes do memorial descritivo, parte integrante do 
mencionado processo administrativo; 
 
  CONSIDERANDO a aprovação da alteração do projeto do Loteamento 
Residencial Santa Rita, pelo Conselho Municipal do Plano Diretor, protocolo nº 013, de 18 
de novembro de 2019; 

 
DECRETA 

 
  Art. 1º Fica aprovada a ALTERAÇÃO DO PROJETO DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL SANTA RITA, em conformidade com o memorial descritivo e levantamento 
planimétrico, anexos I e II, partes integrantes deste Decreto. 
 
  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 10 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO 
 
Alteração do Projeto do Loteamento Santa Rita, regularização de áreas de acesso 

aos reservatórios. 
 
O presente memorial objetiva descrever o processo de alteração do Projeto e 

adequações das áreas públicas do Loteamento Residencial Santa Rita, Matrícula n.° 
9.200 – área de uso institucional e Matrícula n.° 9.201 – área de recreação, bem como da 
servidão de passagem instituída na Matrícula n.° 11.088 – área de Monte Cristo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda para acesso aos reservatórios de abastecimento de 
água instalados na Matrícula n.° 8.846.  

Motivos desse processo: 
- Na aprovação do Projeto do Loteamento Residencial Santa Rita, foi prevista uma 

servidão de passagem no prolongamento da Rua 02 – Rua Arcangelo Sbardeloto. Essa 
servidão instituída era para passagem da tubulação de água para abastecer o 
Loteamento; 

- No lançamento da tubulação hidráulica para abastecimento do Loteamento 
“terem sido lançados em outra posição que a instituída pela servidão de passagem”, 
devido à grande inclinação do terreno, o que impossibilitava o acesso de maquinários 
para instalação e futuras manutenções; a tubulação projetada previa ser instalada sentido 
Norte-Sul no prolongamento da Rua Arcângelo Sbardeloto; devido as dificuldades de 
acesso, foi reprojetada pra sentido Leste-Oeste até atingir a Rua Padre Armando de 
Costa e daí abastecer o Loteamento;  

- Acontece que a tubulação existente passa também pelas áreas públicas do 
Município, área de uso institucional e área de recreação;  

- Até o presente momento essa mudança do posicionamento da rede de água 
divergentes do Projeto não terem sido acertadas documentalmente; 

- A proposta é acertar o posicionamento da servidão de passagem, e rearranjar as 
áreas públicas para que não haja elementos que limitem sua utilização, como rede água 
passando pelo seu interior; 

- A atual servidão de passagem gravada na matrícula nº 11.088, do Ofício dos 
Registros Públicos de Serafina Corrêa, deverá ser extinta e nova servidão será instituída 
na própria matrícula nº 11.088, de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; 

- As áreas públicas do Loteamento Residencial Santa Rita, Matrícula n.° 9.200 – 
área de uso institucional e Matrícula n.° 9.201 – área de recreação deverão ser 
rearranjadas, mantendo as suas metragens quadradas; 
  
 Considerações: 
 - O processo descrito neste memorial é complementado por mapas que 
demonstram as alterações; 
 - Por haver alterações na descrição das áreas públicas, deverá haver aprovação do 
Conselho do Plano Diretor do Município e posteriormente Documento emitido pelo chefe 
do Poder Executivo; 
 - A empresa Monte Cristo Empreendimento Imobiliários Ltda, que é a empresa 
parceria no Loteamento Residencial Santa Rita, é favorável amigavelmente dessas 



 

 

alterações; 
 - Fica a cargo do Poder Público providenciar a burocracia para tais alterações;  
 - Fica a cardo da empresa Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda a 
execução da demarcação das áreas, os possíveis deslocamentos de rede hidráulica, e 
demais custos referentes as intervenções físicas no local; 

- Resumo das situações das Áreas Atuais e Rearranjadas: 
 

Áreas Atuais Áreas Rearranjadas 

- Área remanescente – 
Matrícula n.º 11.088 
 
- Servidão de Passagem 

129.914,98 m² 
 
 

199,05 m² 

- Área remanescente – 
Matrícula n.º 11.088 
 
- Servidão de Passagem 

129.914,98 m² 
 
 

3.065,15 m² 

- Área Institucional 2.500,80 m² - Área Institucional 2.500,80 m² 

- Área de Recreação 5.018,39 m² 
- Área de Recreação 01 
- Área de Recreação 02 

3.294,93 m² 
1.723,46 m² 

 
 2 – DESCRIÇÃO DA ÁREA ATUAL – Matrícula n.° 11.088 
 
 Terreno urbano sem numeração administrativa, com área de 129.914,98m² (cento e 
vinte e nove mil novecentos e quatorze metros quadrados e noventa e oito centímetros 
quadrados), sem benfeitorias, situado nesta cidade de Serafina Corrêa, na Rua Nossa 
Senhora das Dores, ambos os lados da numeração, distante 32,00m (trinta e dois metros) 
da esquina com a Rua Simão Cirineu, em quarteirão indefinido, com as seguintes 
medidas e confrontações; Norte partindo de leste rumo oeste por 108,00m (cento e oito 
metros) com parte do mesmo lote nº 17, posse da Mitra Diocesana de Passo Fundo, 
deste ponto fazendo flexão rumo sul por 11,00m (onze metros), deste ponto fazendo 
flexão rumo oeste por 25,00m (vinte e cinco metros), ambas as linhas com terras do 
Município de Serafina Corrêa, deste ponto fazendo flexão rumo sul por 3,00m (três 
metros), deste ponto fazendo flexão rumo sudoeste por 28,90m (vinte e oito metros e 
noventa centímetros), deste ponto fazendo flexão novamente para sudoeste por 55,80m 
(cinquenta e cinco metros e oitenta centímetros), deste ponto fazendo flexão para norte 
por 32,00m (trinta e dois metros), deste ponto fazendo flexão para nordeste por 15,05m 
(quinze metros e cinco centímetros) deste ponto fazendo flexão novamente para nordeste 
por 57,55m (cinquenta e sete metros e cinquenta e cinco centímetros), deste ponto 
fazendo flexão rumo norte por 29,00m (vinte e nove metros), todas as linhas com o lote nº 
06(seis) do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão para oeste por 
86,30m (oitenta e seis metros e trinta centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo 
sudoeste por 31,25m (trinta e um metros e vinte e cinco centímetros), deste ponto 
fazendo flexão para oeste por 14,00m (quatorze metros), as três linhas coma Rua Padre 
Sérgio Calza, deste ponto fazendo flexão para sul por 30,00m (trinta metros), com o lote 
nº 05 (cinco) do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão rumo oeste 
por 22,95m (vinte e dois metros e noventa e cinco centímetros), sendo 15,45m (quinze 
metros e quarenta e cinco centímetros) com o lote nº 05 e em 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros) com o lote nº 04, ambos do desmembramento Monte Cristo, deste 
ponto fazendo flexão prumo sul por 12,00m (doze metros), deste ponto fazendo flexão 
rumo oeste por 53,00m (cinquenta e três metros), ambas as linhas com a área 
Institucional do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão para sul por 



 

 

12,00m (doze metros) com a Rua Maria da Penha, deste ponto fazendo flexão para oeste 
por 245,93m (duzentos e quarenta e cinco metros e noventa e três centímetros), com a 
Rua 8 de Março, deste ponto fazendo flexão para sul por 61,35m (sessenta e um metros e 
trinta e cinco centímetros), com terras de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, deste ponto fazendo flexão para leste por 30,00m (trinta metros), deste ponto 
fazendo flexão para sul por 15,00m (quinze metros), deste ponto fazendo flexão para 
oeste por 30,00m (trinta metros) as três linhas com terras do Município de Serafina 
Corrêa, deste ponto fazendo flexão par norte por 76,35m (setenta e seis metros e trinta e 
cinco centímetros), sendo 15,00m (quinze metros) com terras do Município de Serafina 
Corrêa e em 61,35m (sessenta e um metros e trinta e cinco centímetros) com terras de 
Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda, deste ponto fazendo flexão para oeste 
por 72,00m (setenta e dois metros), deste ponto fazendo flexão rumo sul por 20,00m 
(vinte metros), deste ponto fazendo flexão para oeste por 60,00m (sessenta metros), as 
três linhas com terras do Município de Serafina Corrêa; Sul por 887,93m (oitocentos e 
oitenta e sete metros e noventa e três centímetros), com terras de Artemio Silvestrin e 
Outros e Jaime Dall Agnol e Outros, antes lote nº 15 da Linha 15 de Novembro; Leste  
partindo de norte rumo sul por 173,32m (cento e setenta e três metros e trinta e dois 
centímetros), sendo 86,32m (oitenta e seis metros e trinta e dois centímetros) com a 
Quadra C do Loteamento Cristo Redentor antes parte do lote nº 17 e em 14,00m 
(quatorze metros) com a Rua Nossa Senhora das Dores, antes parte do Lote nº 17, em 
73,00m (setenta e três metros) com a Quadra G, do Loteamento Cristo Redentor, de 
Propriedade do Município de Serafina Corrêa, deste ponto fazendo flexão rumo leste por 
167,00m (cento e sessenta e sete metros), sendo 32,00m (trinta e dois metros) com a 
Quadra G, do Loteamento Cristo Redentor, de propriedade do Município de Serafina 
Corrêa, em 14,00m (quatorze metros), com o projetado prolongamento da Rua Simão 
Cirineu, em 78,00m (setenta e oito metros), com a Quadra H, do Loteamento Cristo 
Redentor, de propriedade do Município de Serafina Corrêa, em 14,00m (quatorze metros) 
com o prolongamento da Rua São João, e em 29,00m (vinte e nove metros) com terras de 
Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda, e deste ponto fazendo flexão rumo sul 
por 20,00m (vinte metros), com terreno de A.& M. Empreendimentos e Participações Ltda; 
e ao Oeste por 142,00m (cento e quarenta e dois metros), com terras do Município de 
Serafina Corrêa. 
Servidão de Passagem: parte do imóvel objeto desta matrícula, com a área de 
199,05m², está gravada com o ônus de Servidão de Passagem, com as seguintes 
medidas e confrontações: ao Norte, por 3,00m (três metros), com terras do Município de 
Serafina Corrêa; ao Sul, por 3,00m (três metros), com terras de Monte Cristo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda; a Leste, por 66,35m (sessenta e seis metros e trinta 
e cinco centímetros), sendo em 61,35m, com terras de Monte Cristo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda; e em 5,00m, com terras do Município de Serafina Corrêa; e ao Oeste, 
por 66,35m (sessenta e seis metros e trinta e cinco centímetros), com terras de Monte 
Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 

3 - DESCRIÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ATUAIS 
 
 3.1 Área de Uso Institucional – Matrícula n.° 9.200 

  
 Terreno urbano, sem numeração administrativa, localizado no Loteamento 
Residencial Santa Rita, com a área de 2.500,80m² (dois mil e quinhentos metros 



 

 

quadrados e oitenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, situada nesta cidade, na 
Rua Padre Armando de Costa, no quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e 
confrontações: ao Norte, por 32,00m (trinta e dois metros), sendo 20,00m (vinte metros) 
com o lote n.° 03, da quadra “I”, do mesmo loteamento e em 12,00m (doze metros) com a 
Rua Padre Armando de Costa; ao Sul, por 32,00m (trinta e dois metros) com a área de 
recreação deste loteamento; a Leste, por 78,15m (setenta e oito metros e quinze 
centímetros) com a área de recreação deste loteamento; e ao Oeste, por 78,15m (setenta 
e oito metros e quinze centímetros) com a área de recreação do Loteamento Coohal. 
 

3.2 Área de Recreação – Matrícula n.° 9.201 
  
 Terreno urbano, sem numeração administrativa, localizado no Loteamento 
Residencial Santa Rita, com a área de 5.018,39m² (cinco mil e dezoito metros quadrados 
e trinta e nove centímetros quadrados), sem benfeitorias, situada nesta cidade, na Rua 8 
de Março, lado ímpar da numeração, esquina com a Rua Padre Armando de Costa, no 
quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Noroeste, por 
35,25m (trinta e cinco metros e vinte e cinco centímetros), com a Rua 8 de Março; ao Sul, 
por 62,07m (sessenta e dois metros e sete centímetros), com terras de Artêmio Silvestrin 
e outros; a Leste, por 162,00m (cento e sessenta e dois metros), sendo 142,00m (cento e 
quarenta e dois metros) com terras de A & M Empreendimentos e Participações Ltda e 
Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda e em 20,00m (vinte metros) com o lote 
n.° 01, da quadra “J”, do mesmo loteamento; e ao Oeste, partindo de um ponto localizado 
na esquina das Ruas 8 de Março e Rua Padre Armando de Costa, em direção Sul por 
130,33m (cento e trinta metros e trinta e três centímetros), sendo 52,18m (cinquenta e 
dois metros e dezoito centímetros) com a Rua Armando de Costa e em 78,15 m (setenta e 
oito metros e quinze centímetros) com a área de uso institucional deste loteamento, deste 
ponto flexionando para Oeste por 32,00m (trinta e dois metros) com a área de uso 
institucional deste loteamento, e deste ponto flexionando para Sul por 13,25m (treze 
metros e vinte e cinco centímetros) com a área de recreação do Loteamento Coohal. 
 
 4 – DESCRIÇÃO DO REARRANJO DA ÁREA Matrícula n.° 11.088 
 

Terreno urbano sem numeração administrativa, com área de 129.914,98m² (cento e 
vinte e nove mil novecentos e quatorze metros quadrados e noventa e oito centímetros 
quadrados), sem benfeitorias, situado nesta cidade de Serafina Corrêa, na Rua Nossa 
Senhora das Dores, ambos os lados da numeração, distante 32,00m (trinta e dois metros) 
da esquina com a Rua Simão Cirineu, em quarteirão indefinido, com as seguintes 
medidas e confrontações; Norte partindo de Leste rumo Oeste por 108,00m (cento e oito 
metros) com parte do mesmo lote nº 17, posse da Mitra Diocesana de Passo Fundo, 
deste ponto fazendo flexão rumo Sul por 11,00m (onze metros), deste ponto fazendo 
flexão rumo Oeste por 25,00m (vinte e cinco metros), ambas as linhas com terras do 
Município de Serafina Corrêa, deste ponto fazendo flexão rumo Sul por 3,00m (três 
metros), deste ponto fazendo flexão rumo Sudoeste por 28,90m (vinte e oito metros e 
noventa centímetros), deste ponto fazendo flexão novamente para Sudoeste por 55,80m 
(cinquenta e cinco metros e oitenta centímetros), deste ponto fazendo flexão para Norte 
por 32,00m (trinta e dois metros), deste ponto fazendo flexão para Nordeste por 15,05m 
(quinze metros e cinco centímetros) deste ponto fazendo flexão novamente para Nordeste 
por 57,55m (cinquenta e sete metros e cinquenta e cinco centímetros), deste ponto 



 

 

fazendo flexão rumo Norte por 29,00m (vinte e nove metros), todas as linhas com o lote nº 
06(seis) do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão para Oeste por 
86,30m (oitenta e seis metros e trinta centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo 
Sudoeste por 31,25m (trinta e um metros e vinte e cinco centímetros), deste ponto 
fazendo flexão para Oeste por 14,00m (quatorze metros), as três linhas coma Rua Padre 
Sérgio Calza, deste ponto fazendo flexão para Sul por 30,00m (trinta metros), com o lote 
nº 05(cinco) do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão rumo Oeste 
por 22,95m (vinte e dois metros e noventa e cinco centímetros), sendo 15,45m (quinze 
metros e quarenta e cinco centímetros) com o lote nº 05 e em 7,50m (sete metros e 
cinquenta centímetros) com o lote nº 04, ambos do desmembramento Monte Cristo, deste 
ponto fazendo flexão prumo Sul por 12,00m (doze metros), deste ponto fazendo flexão 
rumo Oeste por 53,00m (cinquenta e três metros), ambas as linhas com a área 
Institucional do desmembramento Monte Cristo, deste ponto fazendo flexão para Sul por 
12,00m (doze metros) com a Rua Maria da Penha, deste ponto fazendo flexão para Oeste 
por 317,93m (trezentos e dezessete metros e noventa e três centímetros), com a Rua 8 
de Março; Sul por 901,6286m (novecentos e um metros e sessenta e dois e oitenta e seis 
centímetros), com terras de Artemio Silvestrin e Outros e Jaime Dall Agnol e Outros, antes 
lote nº 15 da Linha 15 de Novembro; Leste  partindo de Norte rumo Sul por 173,32m 
(cento e setenta e três metros e trinta e dois centímetros), sendo 86,32m (oitenta e seis 
metros e trinta e dois centímetros) com a Quadra C do Loteamento Cristo Redentor antes 
parte do lote nº 17, em 14,00m (quatorze metros) com a Rua Nossa Senhora das Dores, 
antes parte do Lote nº 17, e em 73,00m (setenta e três metros) com a Quadra G, do 
Loteamento Cristo Redentor, de Propriedade do Município de Serafina Corrêa, deste 
ponto fazendo flexão rumo Leste por 167,00m (cento e sessenta e sete metros), sendo 
32,00m (trinta e dois metros) com a Quadra G, do Loteamento Cristo Redentor, de 
propriedade do Município de Serafina Corrêa, em 14,00m (quatorze metros), com o 
projetado prolongamento da Rua Simão Cirineu, em 78,00m (setenta e oito metros), com 
a Quadra H, do Loteamento Cristo Redentor, de propriedade do Município de Serafina 
Corrêa, em 14,00m (quatorze metros) com o prolongamento da Rua São João, e em 
29,00m (vinte e nove metros) com terras de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, e deste ponto fazendo flexão rumo Sul por 20,00m (vinte metros), com terreno de 
A.& M. Empreendimentos e Participações Ltda; e ao Oeste, partindo de um ponto com a 
confrontação Norte, junto a Rua 8 de Março, em direção à Sul por 50,60m (cinquenta 
metros e sessenta centímetros), sendo em 20,00m (vinte metros) com o Lote n.° 06 da 
Quadra “J” do Loteamento Popular Santa Rita, em 24,15m (vinte e quatro metros e quinze 
centímetros)  com a Área de Uso Institucional e em 6,45m (seis metros e quarenta e cinco 
centímetros) com a Área de Recreação 02, deste ponto fazendo flexão rumo Oeste, por 
55,08m (cinquenta e cinco metros e oito centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo 
Sul por 30,00m (trinta metros), ambas as linhas com a Área de Recreação 02, deste ponto 
fazendo flexão rumo Leste, por 126,96m (cento e vinte e seis metros e noventa e seis 
centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo Norte, por 4,24m (quatro metros e vinte e 
quatro centímetros), ambas as linhas com terras de Monte Cristo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, atingindo a área da Matrícula n.º 8.846, deste ponto continuando rumo 
Norte por 15,00m (quinze metros), deste ponto fazendo flexão rumo Leste por 30,00m 
(trinta metros), deste ponto fazendo flexão rumo Sul por 15,00m (quinze metros), deste 
ponto fazendo flexão rumo Oeste por 30,00m (trinta metros), todas as linhas com área da 
Matrícula n.º 8.846 de propriedade do Município de Serafina Corrêa, deste ponto fazendo 
flexão rumo Sul por 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros) com terras de 



 

 

Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda, deste ponto fazendo flexão rumo Oeste 
por 146,29m (cento e quarente e seis metros e vinte e nove centímetros), sendo 126,96m 
(cento e vinte e seis metros e noventa e seis centímetros) com terras de Monte Cristo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda e 19,33m (dezenove metros e trinta e três 
centímetros) com a Área de Recreação 02, deste ponto fazendo flexão rumo Sudoeste, 
por 19,75m (dezenove metros e setenta e cinco centímetros) com a Área de Recreação 
02, deste ponto fazendo flexão rumo Norte, por 22,05m (vinte e dois metros e cinco 
centímetros) com a Área de Recreação 02, deste ponto fazendo flexão rumo Oeste, por 
12,00m (doze metros) com o leito da Rua Padre Armando de Costa, deste ponto fazendo 
flexão rumo Sul, por 39,70m (trinta e nove metros e setenta centímetros) com a Área de 
Recreação 01, deste ponto fazendo flexão rumo Leste, por 28,3714m (vinte e oito metros 
trinta e sete e quatorze centímetros) com a Área de Recreação 01, deste ponto fazendo 
flexão rumo Sul, por 51,70m (cinquenta e um metros e setenta centímetros) com a Área 
de Recreação 01, atingindo a confrontação Sul. 
Servidão de Passagem: parte do imóvel objeto desta matrícula, com a área de 
3.065,15m² (três mil e sessenta e cinco metros quadrados e quinze centímetros 
quadrados), será gravada com o ônus de Servidão de Passagem, com as seguintes 
medidas e confrontações: ao Norte, partindo de um ponto comum entre o leito da Rua 
Padre Armando de Costa, Lote n.º 03 da Quadra “I” do Loteamento Popular Santa Rita e 
Área de Recreação 01, em direção Leste por 12,00m (doze metros) com o leito da Rua 
Padre Armando de Costa, deste ponto fazendo flexão rumo Sul, por 22,05m (vinte e dois 
metros e cinco centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo Nordeste por 19,75m 
(dezenove metros e setenta e cinco centímetros), ambas as linhas com a Área de 
Recreação 02, deste ponto fazendo flexão rumo Leste, por 146,29m (cento e quarenta e 
seis metros e vinte e nove centímetros), sendo 19,33m (dezenove metros e trinta e três 
centímetros) com Área de Recreação 02 e 126,96m (cento e vinte e seis metros e 
noventa e seis centímetros) com terras de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, deste ponto fazendo flexão rumo Norte, por 4,24m (quatro metros e vinte e quatro 
centímetros) com terras de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda onde atinge 
a Matrícula n.º 8.846, deste ponto fazendo flexão rumo Leste, por 14,00m (quatorze 
metros) com o lote objeto da Matrícula n.º 8.846 de propriedade do Município de Serafina 
Corrêa; ao Sul, partindo de um ponto junto a Área de Recreação 01, distante 39,70m 
(trinta e nove metros e setenta centímetros) da intersecção do Lote n.º 03 da Quadra “I” 
do Loteamento Popular Santa Rita com o leito da Rua Padre Armando de Costa, em 
direção à Leste por 12,00m (doze metros) com a Área de Recreação 01, deste ponto 
fazendo flexão rumo Nordeste por 25,72m (vinte e cinco metros e setenta e dois 
centímetros), deste ponto fazendo flexão rumo Leste por 155,53m (cento e cinquenta e 
cinco metros e cinquenta e três centímetros) ambas as linhas com o interior da área 
remanescente de propriedade de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; a 
Leste, partindo do ponto comum da confrontação Norte dessa Servidão de Passagem 
com o lote objeto da Matrícula n.º 8.846 em direção a Sul por 18,24m (dezoito metros e 
vinte e quatro centímetros) com o interior da área remanescente de propriedade de Monte 
Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; e ao Oeste, partindo de um ponto comum 
entre o leito da Rua Padre Armando de Costa, Lote n.º 03 da Quadra “I” do Loteamento 
Popular Santa Rita e Área de Recreação 01, em direção Sul por 39,70m (trinta e nove 
metros e setenta centímetros) com a Área de Recreação 01, onde atinge a confrontação 
Sul. Essa Servidão de Passagem instituída dá o acesso à Área de Recreação 01 e o lote 
objeto da Matrícula n.º 8.846 onde estão instalados 2 (dois) reservatórios de água.   



 

 

 
5 - DESCRIÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS REARRANJADAS 
 
 5.1 Área de Uso Institucional 

 Terreno urbano, sem numeração administrativa, localizado no Loteamento 
Residencial Santa Rita, com a área de 2.500,80m² (dois mil e quinhentos metros 
quadrados e oitenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, situada nesta cidade, na 
esquina da Rua 8 de Março com a Rua Padre Armando de Costa, em quarteirão 
indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, partindo de um ponto de 
esquina entre as Ruas 8 de Março e Padre Armando de Costa em direção à Nordeste por 
35,25m (trinta e cinco metros e vinte e cinco centímetros), com a Rua 8 de Março, deste 
ponto fazendo flexão rumo Sul, por 20,00m (vinte metros) com o Lote 01 da Quadra “J” do 
Loteamento Popular Santa Rita, deste ponto fazendo flexão rumo Leste por 60,00m 
(sessenta metros), com os Lotes de 01 a 06 da Quadra “J” do Loteamento Popular Santa 
Rita; ao Sul, por 90,06m (noventa metros e seis centímetros) com a Área de Recreação 
02; a Leste, por 24,15m (vinte e quatro metros e quinze centímetros) com terras de Monte 
Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; e ao Oeste, por 25,73m (vinte e cinco metros e 
setenta e três centímetros) com a Rua Padre Armando de Costa. 
 

5.2 Áreas de Recreação 
5.2.1 Área de Recreação 01 

Terreno urbano, sem numeração administrativa, localizado no Loteamento 
Residencial Santa Rita, com a área de 3.294,93m² (três mil duzentos e noventa e quatro 
metros quadrados e noventa e três centímetros quadrados), sem benfeitorias, situada 
nesta cidade, em um ponto comum entre o leito da Rua Padre Armando de Costa e o Lote 
n.º 03 da Quadra “I” do Loteamento Popular Santa Rita, lado ímpar da numeração, em 
quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, por 20,00m 
(vinte metros) com o lote n.º 03, da Quadra “I” do Loteamento Popular Santa Rita; ao Sul, 
por 48,3714m (quarenta e oito metros e trinta e sete e quatorze centímetros) com terras 
de Artemio Silvestrin e Outros e Jaime Dall Agnol e Outros, antes lote nº 15 da Linha 15 
de Novembro; a Leste, partindo de um ponto comum entre o leito da Rua Padre Armando 
de Costa e o Lote n.º 03 da Quadra “I” do Loteamento Popular Santa Rita em direção Sul 
por 39,70m (trinta e nove metros e setenta centímetros), com a Servidão de Passagem 
instituída na área remanescente de propriedade de Monte Cristo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, deste ponto fazendo flexão rumo Leste, por 28,3714m (vinte e oito 
metros e tinta e sete e quatorze centímetros), sendo em 12,00m (doze metros) com a 
Servidão de Passagem instituída na área remanescente de propriedade de Monte Cristo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, e em 16,3714m (dezesseis metros e trinta e sete e 
quatorze centímetros) com Área Remanescente de propriedade de Monte Cristo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, deste ponto fazendo flexão rumo Sul, por 51,70m 
(cinquenta e um metros e setenta centímetros) com Área Remanescente de propriedade 
de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; e ao Oeste, por 90,40m (noventa 
metros e quarenta centímetros) com a área de recreação do Loteamento Coohal. Área 
atendida pela Servidão de Passagem instituída na Matrícula n.º 11.088 de propriedade de 
Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

 
5.2.1 Área de Recreação 02 

Terreno urbano, sem numeração administrativa, localizado no Loteamento 



 

 

Residencial Santa Rita, com a área de 1.723,46m² (mil setecentos e vinte e três metros 
quadrados e quarenta e seis centímetros quadrados), sem benfeitorias, situada nesta 
cidade, na Rua Padre Armando de Costa, lado par da numeração, distante 25,73m (vinte 
e cinco metros e setenta e três centímetros) da esquina com a Rua 8 de Março, em 
quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, por 90,06m 
(noventa metros e seis centímetros) com a Área de Uso Institucional do Loteamento 
Popular Santa Rita; ao Sul, partindo de um ponto distante 74,23m (setenta e quatro 
metros e vinte e três centímetros) da esquina das Ruas 8 de Março e Padre Armando de 
Costa rumo Nordeste por 19,75m (dezenove metros e setenta e cinco centímetros), deste 
ponto fazendo flexão rumo Leste por 19,33m (dezenove metros e trinta e três 
centímetros), ambas as linhas com a Servidão de Passagem instituída, deste ponto 
fazendo flexão rumo Norte por 30,00m (trinta metros), deste ponto fazendo flexão rumo 
Leste por 55,08m (cinquenta e cinco metros e oito centímetros), ambas as linhas com 
área remanescente de propriedade de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; a 
Leste, por 6,45m (seis metros e quarenta e cinco centímetros) com a área remanescente 
de propriedade de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda; e ao Oeste, por 
48,50m (quarenta e oito metros e cinquenta centímetros), sendo em 26,45m (vinte e seis 
metros e quarenta e cinco centímetros) com a Rua Padre Armando de Costa e 22,05m 
(vinte e dois metros e cinco centímetros) com a Servidão de Passagem instituída na área 
remanescente de propriedade de Monte Cristo Empreendimentos Imobiliários Ltda.  
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