
 
 

Decreto nº 1.180, de 29 de agosto de 2022. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 29/08/2022 

        _____________________________ 

 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, os imóveis que descreve e 
dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das atribuições 

legais, e com amparo nas disposições dos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de 
junho de 1941;  
 
  CONSIDERANDO os artigos 10, inciso XVII, e 66, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município; 
 
  CONSIDERANDO o teor do Memorando Interno nº 041/2022, expedido pela 
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão; 
 
  CONSIDERANDO a finalidade de ampliação do Loteamento Habitacional 
Verdes Vales I;  
 
  CONSIDERANDO que o Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941, em seu 
art. 5º, alínea “i”, inclui, para fins de desapropriação, o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética.  
   
 

DECRETA 
 

  Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a 
ser efetivada pelo Município de Serafina Corrêa, para a finalidade de ampliação de 
Loteamento Habitacional Verdes Vales I, e com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 
de junho de 1941, art. 5º, alínea “i”, partes dos lotes rurais dos imóveis matriculados sob os 
nº 9.446 e nº 9.447, no Registro de Imóveis de Serafina Corrêa, assim descritas: 
 
  I – Área de interesse público do imóvel de matricula nº 9.446: 
 

“Uma fração de área de 24.988,05 m² com as seguintes confrontações: ao NORTE, segue 
com rumo N 85º46’48.43’’ E com a área remanescente por uma distância de 62.500 
metros; ao LESTE, segue com rumo S 4º13’11.571’’ E por uma distância de 399.781 
metros com o lote rural nº 8 (oito) da linha Bento Gonçalves; ao SUL, segue com rumo S 
85º43’50.64’’ W por uma distância de 62.500 metros com o lote rural nº 07(sete) da linha 
da Linha Rio Grande; ao OESTE, segue com rumo N 4º13’11.528’’ W por uma distância de 
399.835 metros com o lote rural nº 08(oito) da linha Bento Gonçalves..” 
 
  II – Área de interesse público do imóvel de matricula nº 9.447: 
 
“Uma fração de área de 24.988,05 m² com as seguintes confrontações: ao NORTE, segue 
com rumo N 85º46’48.429’’ E com a área remanescente por uma distância de 62.500 
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metros; ao LESTE, segue com rumo S 4º13’11.571’’ E por uma distância de 399.781 
metros com o lote rural nº 10 (dez) da linha Bento Gonçalves; ao SUL, segue com rumo S 
85º43’50.64’’ W por uma distância de 62.500 metros com o lote rural nº 07(sete) da linha 
da Linha Rio Grande; ao OESTE, segue com rumo N 4º13’11.571’’ W por uma distância de 
399.835 metros com o lote rural nº 08(oito) da linha Bento Gonçalves.”. 

 
  Art. 2º Fica o Município de Serafina Corrêa autorizado a proceder todos os 
atos necessários ao cumprimento deste Decreto. 
   
  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 29 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

Valdir Bianchet, 
Prefeito Municipal 

  

  


