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Aprova parcialmente o Loteamento 
Residencial Victorio  

 
  

  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 005, datada de 
16 de dezembro 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 003/2020, de 24 de abril de 
2020; 
 

  CONSIDERANDO que o loteador cumpriu os requisitos do Art. 18, inciso V da 
Lei Federal n° 6.766/79 (Registro de Loteamento); 
 
  CONSIDERANDO que projeto total do Loteamento foi aprovado  

CONSIDERANDO que o Loteador requer, conforme Art. 21 da Lei Municipal 

n.° 1.154/92, Liberação Parcial do Loteamento, da Quadra “A”, com 15 (quinze) lotes; 

 
DECRETA 

Art. 1° - Fica aprovado parcialmente , O LOTEAMENTO RESIDENCIAL VICTÓRIO, 

protocolo de Aprovação n.°003/2020 de 24/04/2020 pelo Conselho do Plano Diretor, de 

propriedade de ZM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, 

pessoa jurídica com CNPJ sob nº 31.396.282/0001-11; 

 I - Loteamento esse situado na Av. Miguel Soccol, distante 101,00m da esquina com 

a Via Torino, lado ímpar, no Bairro Aparecida, em Serafina Corrêa, RS, objeto da matrícula 

n.º 11.647 (Onze mil, seiscentos e quarenta e sete), com área total de 27.780,00m² (Vinte e 

sete mil, setecentos e oitenta metros quadrados) do Registro de Imóveis de Serafina Corrêa 

– Comarca de Guaporé. 

II -  Área loteada de 27.780,00m² (Vinte e sete mil, setecentos e oitenta metros 

quadrados); 
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III - Ocupada por 33 (Trinta e três) lotes residenciais com área de lotes de 

16.938,74m² (Dezesseis mil, novecentos e trinta e oito metros quadrados e setenta e quatro 

decímetros quadrados); 

IV - Uma área de ruas de 6.500,44m² (Seis mil e quinhentos metros quadrados e 

quarenta e quatro decímetros quadrados); 

V -  Uma área de recreação de 2.791,62m² (Dois mil, setecentos e noventa e um 

metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados); 

VI -  Uma área institucional de 1.549,20m² (Um mil, quinhentos e quarenta e nove 

metros quadrados e vinte decímetros quadrados);  

Art. 2° -  Conforme o Projeto de Responsabilidade do Eng. Civil Sérgio Chiarello – 

CREA/RS nº 76.970-D, a Aprovação do loteamento se deu em observância da Lei Federal 

nº 12.651/2012 e demais legislações pertinentes, sendo respeitadas as Áreas de 

Preservação Permanente; 

Art. 3° -  Conforme Projeto, inexistem faixas de domínio público de rodovia e ferrovia 

a serem respeitadas; 

Art. 4° -  Loteador executou na área da Quadra “A”, com 15 (quinze) lotes, com área 

de 7.238,92m² (sete mil duzentos e trinta e oito metros quadrados e noventa e dois 

decímetros quadrados), todas as obras previstas nos projetos aprovados, assegurando aos 

compradores dos lotes da Quadra “A” o pleno gozo dos equipamentos implantados, quais 

sejam: rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, rede de iluminação pública, 

sistema de esgoto pluvial, pavimentação das ruas, meio-fio, demarcação dos lotes, 

demarcação das áreas públicas, arborização, placas das áreas públicas e placas 

identificação dos logradouros.  
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Art. 5° -  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. 6° -  A Aprovação de projetos de edificações pela Prefeitura Municipal nos Lotes 

da Quadra “A”, poderá ser efetuada dentro dos termos das legislações municipais que 

versam sobre o assunto a partir da Emissão do Decreto Municipal, no qual essa liberação 

obteve Conferência e Aceite Parcial do Loteamento. 

Art. 7° -  O 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. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 19 de dezembro de 2022.  

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 


