
 
 

Decreto nº 930, de 29 de outubro de 2020. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 29/10/2020 

        _____________________________ 

 

Dispõe sobre requisição administrativa de 
bem imóvel. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, 
 
  CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, XXV, da Constituição Federal e art. 
1.228, §3º, do Código Civil; 
 
  CONSIDERANDO a possibilidade jurídica de o Poder Público efetivar a 
requisição administrativa de bens imóveis, para utilizá-los transitoriamente para fins de 
interesse público; 
 
  CONSIDERANDO a necessidade de abastecimento de água em casos de 
pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem; 
 

  CONSIDERANDO a necessidade pública, inadiável e urgente, de 
abastecimento de água na Comunidade da Capela São José, localizada na Linha Porto 
Alegre, interior do Município de Serafina Corrêa; 
 
  CONSIDERANDO que o abastecimento de água na referida Comunidade 
vem sendo feito mediante transporte semanal de água por caminhão pipa, o que gera custo 
para os cofres públicos; 
 
  CONSIDERANDO a existência de uma caixa d’água em desuso e pertencente 
ao Município de Serafina Corrêa; 
 
  CONSIDERANDO que na Comunidade da Capela São José há apenas um 
imóvel público, mas que se encontra distante das famílias que possuem necessidade de 
abastecimento de água; 
 
  CONSIDERANDO as diligências realizadas para localizar imóvel particular 
que pudesse permitir a instalação temporária da caixa d´água em desuso, dando-lhe a 
devida destinação; 
 

  CONSIDERANDO que há necessidade imediata de o Município promover o 
abastecimento de água; 

 

 CONSIDERANDO a supremacia do interesse público e da função social da 
propriedade, a bem da eficiência na prestação de um serviço público essencial e relevante 
(abastecimento de água em todo território do Município); 
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  CONSIDERANDO a situação de perigo público iminente, consistente no risco 
de interrupção do serviço de abastecimento de água, de natureza essencial; 
 

DECRETA 
 

  Art. 1º Fica determinada a requisição administrativa de parte do bem imóvel 
de matrícula nº 2.335, lote rural número sete da Linha Porto Alegre, em Serafina Corrêa/RS, 
na fração ideal pertencente a Luiz Boggio Sobrinho e Ines Chiarello Boggio, nos exatos 
termos e limites do presente Decreto, para fins de colocação temporária de uma caixa 
d’água do Município de Serafina Corrêa, visando ao abastecimento de água na Comunidade 
da Capela São José. 
 
  Art. 2º A requisição durará somente pelo tempo necessário para a 
disponibilização do serviço público, enquanto não identificada outra alternativa para o 
abastecimento de água da comunidade ou enquanto não for necessário dar outra 
destinação para a caixa d´água do Município. 
 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito de Serafina Corrêa, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Valdir Bianchet, 
Prefeito Municipal. 

 


