
Decreto nº 1.036, de 13 de julho de 2021.

Declara de utilidade pública,  para fins de
instituição  de  servidão  administrativa  de
passagem,  as  áreas  que  descreve  e  dá
outras providências.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SERAFINA  CORRÊA, no  uso  de  suas
atribuições legais, e com base no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, artigos 5º,
6º e 40;

CONSIDERANDO o  teor  do  Memorando  Interno  nº  64/2021,  oriundo  da
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão;

CONSIDERANDO o  teor  do  Memorial  Descritivo  de  Implementação  de
Servidão de Passagem Pública Administrativa, elaborado em 14/06/2021 pelo Departamento
de Engenharia da Prefeitura;

CONSIDERANDO a quantidade considerável de munícipes que, em tempos
normais, frequentam a Associação Esportiva e Recreativa BRF (SERBRF);

CONSIDERANDO o interesse coletivo na facilitação do acesso de pessoas e
veículos às dependências da SERBRF;

DECRETA

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de instituição de servidão
administrativa de passagem, parte do lote urbano objeto da matrícula n° 4.349 (Quatro mil e
trezentos e quarenta e nove) do CRI de Serafina Corrêa, de propriedade dos sucessores do
Espólio de Osvaldino de Castro, e parte do lote urbano objeto da matrícula n° 4.351 (Quatro
mil e trezentos e cinquenta e um) do CRI de Serafina Corrêa de propriedade dos sucessores
do  Espólio  de  Osvaldino  de  Castro  e  de  Natalino  de  Castro  e  esposa,  sendo  abaixo
descritas as respectivas áreas:

I - Parte do TERRENO URBANO SEM NUMERAÇÃO ADMINISTRATIVA, com a área de
34,50m²(Trinta  e  quatro  metros  quadrados  e  cinquenta  centímetros  quadrados),  cuja
servidão tem uma largura de 1,00m(um metro), partindo da Av. Arthur Oscar no Lado Oeste
do  imóvel  em direção  a  Leste,  na  extensão  de  34,50m,  confrontando:  ao  NORTE,  por
34,50m(Trinta  e  quatro  metros  e  cinquenta  centímetros),  com  terras  do  mesmo lote,  e
servidão de passagem existente, ao SUL, por 34,50m(Trinta e quatro metros e cinquenta
centímetros),  com terras de Osvaldino de Castro e sua mulher; a LESTE, por 1,00m(um
metro) com terras de Natalino e Osvaldino de Castro e, ao OESTE, por 1,00m((um metro)
com a Av. Arthur Oscar, sendo dominantes os imóveis objetos  das  matrículas nº 4.351 e
1.522.
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II -  Parte do TERRENO URBANO SEM NUMERAÇÃO ADMINISTRATIVA, com a área de
89,65m²(Oitenta e nove metros quadrados e sessenta e cinco centímetros quadrados), cuja
servidão tem uma largura de 4,00m(Quatro metros), partindo da confrontação ao Leste do
imóvel da matrícula nº 4.349, onde já se encontra uma servidão de passagem existente em
caráter perpétuo, seguindo na mesma direção a Leste, na extensão de 23,10m e 22,10m,
confrontando: ao NORTE, por 23,10m(Vinte e três metros e dez centímetros), com terras de
Mário Fedatto e esposa, ao SUL, por 22,10m(Vinte e dois metros e dez centímetros), com
parte do mesmo terreno urbano objeto da matrícula nº 4.351, e de propriedade Natalino de
Castro e sua mulher e Osvaldino de Castro; a LESTE, por 4,00m(Quatro metros) com terras
BRF S.A  ,  antes  Perdigão  Agroindustrial  S/A  e,  ao OESTE,  por  4,00m(Quatro  metros),
sendo em 3,00(três metros) com a servidão de passagem existente em caráter perpétuo, e
em 1,00(um metro) com parte do terreno urbano objeto da matrícula nº 4.349, sendo ambas
as terras  de propriedade de Osvaldino  de Castro,  sendo dominante  o imóvel  objeto  da
matrícula nº 1.522; e

III - Parte do TERRENO URBANO SEM NUMERAÇÃO ADMINISTRATIVA, com a área de
138,00m²(Cento e trinta e oito metros quadrados), cuja servidão final após a fusão dessas
áreas terão uma largura de 4,00m(Quatro metros), partindo da Av. Arthur Oscar no Lado
Oeste do imóvel em direção a Leste, na extensão de 34,50m, confrontando: ao NORTE, por
34,50m(Trinta e quatro metros e cinquenta centímetros), com terras de Mário Fedatto e sua
mulher, ao SUL, por 34,50m(Trinta e quatro metros e cinquenta centímetros), com terras de
Osvaldino  de Castro e  sua mulher;  a  LESTE,  por  4,00m(Quatro  metros)  com terras de
Natalino e Osvaldino de Castro e, ao OESTE, por 4,00m(Quatro metros) com a Av. Arthur
Oscar, sendo dominantes os imóveis objetos  das  matrículas nº 4.351 e 1.522.

Art. 2º A instituição da servidão prevista no artigo anterior tem por finalidade
possibilitar a passagem de pessoas e veículos, nas áreas ali descritas, para fins de acesso
às dependências da SERBRF.

Art. 3º Fica o Município de Serafina Corrêa autorizado a proceder todos os
atos necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 13 de julho de 2021.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal
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