
 
 

Decreto nº 1.170, de 10 de agosto de 2022. 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 10/08/2022 

        _____________________________ 

 

Aprova parcialmente para construção o 
Loteamento Residencial João Paulo II.  
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o artigo 18, inciso V, da Lei Federal nº 6.766/79 e 
demais legislações pertinentes a matéria e,  
 

  CONSIDERANDO que foram atendidas, conforme Certidão nº 001, datada de 
05 de agosto de 2022, expedida pelo Departamento de Engenharia, as condições legais 
pertinentes à legislação do parcelamento do solo 
  CONSIDERANDO que o projeto de Loteamento foi aprovado pelo Conselho 
do Plano Diretor, de acordo com o protocolo de aprovação nº 002, de 27 de fevereiro de 
2019; 
  CONSIDERANDO que o loteamento foi aprovado para registro através do 
Decreto nº 701, de 07 de junho de 2019; 
  CONSIDERANDO que o Município poderá permitir a execução das obras por 
etapas, nos termos do art. 21 da Lei Municipal nº 1.154, de 30 de junho de 1992. 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Fica aprovado para construção a Quadra “A”, com 04 (quatro) lotes, 
com área de 1.633,77m² (Um mil, seiscentos e trinta e três metros quadrados e setenta e 
sete decímetros quadrados), do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOÃO PAULO II, de 
propriedade de Presotto Construções e Incorporações Ltda, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº 88.598.081/0001-14. 

 
Art. 2º A Implantação da Quadra “A” do Loteamento observou os requisitos da 

Licença de Instalação e demais disposições referentes ao licenciamento Ambiental emitido 
pela Secretaria Responsável Municipal. 

 
Art. 3º A Aprovação de projetos de edificações pela Prefeitura Municipal nos 

Lotes da Quadra “B”, poderá ser efetuada dentro dos termos das legislações municipais que 
versam sobre o assunto, a partir da publicação deste decreto.  

 
Art. 4ºO Município de Serafina Corrêa não se responsabiliza por eventuais 

diferenças de dimensões entre o local e o projeto, nos termos do artigo 59 da Lei Municipal 
n.º 1.154/92. 
 
  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2022. 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  

  


