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Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação, o imóvel que descreve, e 

dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA - RS, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e 

demais alterações posteriores, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de efetuar o prolongamento de via urbana 

denominada de Rua João Variani, localizada no Bairro Santin, na área a ser desapropriada 

do imóvel objeto da matrícula nº 12.779 do Ofício de Registro de Imóveis do Município de 

Serafina Corrêa, Comarca de Guaporé. 

 
DECRETA 

 

  Art. 1º É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, 

objetivando efetuar obras de prolongamento de via urbana denominada de Rua João 

Variani, localizada no Bairro Santin, parte do imóvel objeto da matrícula nº 12.779 do Ofício 

de Registro de Imóveis do Município de Serafina Corrêa, Comarca de Guaporé, de 

propriedade de ADORILDE FELTRIN, DELMINA ELVIRA FELTRIN E JOANA FELTRIN, com 

as seguintes características: 

 

DESCRIÇÃO DA POLIGONAL GERAL, MATRÍCULA nº. 12.779: 

Área de terras urbanas, sem numeração administrativa, com área de 5.471,50m² (cinco mil 

e quatrocentos e setenta e um metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, situado nesta cidade de Serafina Corrêa, na Rua Adivo Crema, ambos os lados 

da numeração, distante 81,00m (oitenta e um metros) da esquina com a Rua Aníbal Fornari, 

no quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, partindo do 

ponto de entroncamento do lote urbano n° 01, do Fracionamento Sucessores Primo Feltrin 

com a Rua Adivo Crema, seguindo ao Leste por 17,90m (dezessete metros e noventa 

centímetros), deste ponto, flexionando rumo ao Norte por 27,50m (vinte e sete metros e 

cinquenta centímetros), ambas as linhas confrontando com o lote urbano n° 01, do 

Fracionamento Sucessores Primo Feltrin, deste ponto, fazendo flexão rumo Leste, por 

18,00m (dezoito metros), confrontando com terras de Andréia Feltrin e esposo; ao Sul, por 

22,00m (vinte e dois metros), confrontando com terras de Telvino José Barp e Antônio Barp; 

à Leste, por 208,50m (duzentos e oito metros e cinquenta centímetros), confrontando com 

terras de Atílio Begnini; e ao Oeste, por 187,10m (cento e oitenta e sete metros e dez 

centímetros), confrontando com a Rua Adivo Crema e terras de Leda Barp Ceni e outros. 

Compromisso de Reserva de Áreas: de acordo com os documentos que instruíram a 



 
 

Decreto nº 1.222, de 09 de janeiro de 2023. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 09/01/2022 

        _____________________________ 

 

averbação do desdobre objeto da Av.6-3.451, matrícula 3.451, L2-RG, que deu origem a 

presente matrícula, e nos termos do artigo 58 da Lei Municipal n° 1.154/92, assumem as 

proprietárias Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana Feltrin, o compromisso de 

reservar áreas públicas, observando o mínimo de 10% (dez por cento) da área fracionada, 

ou seja, 57,48m². 

Servidão de Passagem: foi instituída Servidão de Passagem em caráter gratuito e perpétuo, 

sobre parte do imóvel objeto desta matricula com a área de 18,00m², com largura de 3,00m 

(três metros), partindo do leito da Rua Adivo Crema, com as seguintes medidas e 

confrontações: ao Norte, por 3,00m (três metros), confrontando com o lote urbano n° 01, do 

Fracionamento Sucessores Primo Feltrin; ao Sul, por 3,00m (três metros), confrontando com 

a Projetada Rua Adivo Crema, terras de propriedade de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira 

Feltrin e Joana Feltrin; à Leste, por 6,00m (seis metros) confrontando com a Projetada Rua 

Adivo Crema, terras de propriedade de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana 

Feltrin; e ao Oeste, por 6,00m (seis metros) confrontando com a Rua Adivo Crema, sendo 

serviente o imóvel objeto desta matrícula e dominante os imóveis objeto das matrículas 

3.668 e 12.778. 

  

ÁREA DESAPROPRIADA: 

DESCRIÇÃO DA ÁREA À DESAPROPRIAR – Rua João Variani: 

Área de terras urbanas, sem numeração administrativa, com área de 346,21m² (trezentos e 

quarenta e seis metros quadrados e vinte e um centímetros quadrados), sem benfeitorias, 

situado nesta cidade de Serafina Corrêa, na Rua João Variani, ambos os lados da 

numeração, distante 80,60m (oitenta metros e sessenta centímetros) da esquina com a Rua 

Aníbal Fornari, no quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao 

Norte, por 23,70m (vinte e três metros e setenta centímetros), com a área remanescente 1, 

de propriedade de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana Feltrin; ao Sul, por 22,60m 

(vinte e dois metros e sessenta centímetros), com a área remanescente 2, de propriedade 

de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana Feltrin; à Leste, por 16,00m (dezesseis 

metros), com o leito da Rua João Variani; e ao Oeste, por 14,00m (quatorze metros), 

confrontando com o leito da Rua João Variani. 

ÁREA DESAPROPRIADA: ÁREA DA RUA JOÃO VARIANI PARA INTERLIGAÇÃO DE 

TRECHOS EXISTENTES. 

 

ÁREAS RESULTANTES: 

DESCRIÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE 1: 

Área de terras urbanas, sem numeração administrativa, com área de 4.615,29m² (quatro mil 

e seiscentos e quinze metros quadrados e vinte e nove centímetros quadrados), sem 

benfeitorias, situado nesta cidade de Serafina Corrêa, na Rua Adivo Crema, ambos os lados 

da numeração, distante 81,00m (oitenta e um metros) da esquina com a Rua Aníbal Fornari, 
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no quarteirão indefinido, com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, partindo do 

ponto de entroncamento do lote urbano n° 01, do Fracionamento Sucessores Primo Feltrin 

com a Rua Adivo Crema, seguindo ao Leste por 17,90m (dezessete metros e noventa 

centímetros), deste ponto, flexionando rumo ao Norte por 27,50m (vinte e sete metros e 

cinquenta centímetros), ambas as linhas confrontando com o lote urbano n° 01, do 

Fracionamento Sucessores Primo Feltrin, deste ponto, fazendo flexão rumo Leste, por 

18,00m (dezoito metros), confrontando com terras de Andréia Feltrin e esposo; ao Sul, por 

23,70m (vinte e três metros e setenta centímetros), confrontando com a Rua João Variani, 

área desapropriada; à Leste, por 168,86m (cento e sessenta e oito metros e oitenta e seis 

centímetros), confrontando com terras do Loteamento Luiz Canton, antes de Atílio Begnini; e 

ao Oeste, por 150,03m (cento e cinquenta metros e três centímetros), confrontando com a 

Rua Adivo Crema e terras de Leda Barp Ceni e outros. 

 Compromisso de Reserva de Áreas: de acordo com os documentos que instruíram a 

averbação do desdobre objeto da Av.6-3.451, matrícula 3.451, L2-RG, que deu origem a 

presente matrícula, e nos termos do artigo 58 da Lei Municipal n° 1.154/92, assumem as 

proprietárias Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana Feltrin, o compromisso de 

reservar áreas públicas, observando o mínimo de 10% (dez por cento) da área fracionada, 

ou seja, 57,48m². 

 Servidão de Passagem: foi instituída Servidão de Passagem em caráter gratuito e 

perpétuo, sobre parte do imóvel objeto desta matricula com a área de 18,00m², com largura 

de 3,00m (três metros), partindo do leito da Rua Adivo Crema, com as seguintes medidas e 

confrontações: ao Norte, por 3,00m (três metros), confrontando com o lote urbano n° 01, do 

Fracionamento Sucessores Primo Feltrin; ao Sul, por 3,00m (três metros), confrontando com 

a Projetada Rua Adivo Crema, terras de propriedade de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira 

Feltrin e Joana Feltrin; à Leste, por 6,00m (seis metros) confrontando com a Projetada Rua 

Adivo Crema, terras de propriedade de Adorilde Feltrin, Delmina Elvira Feltrin e Joana 

Feltrin; e ao Oeste, por 6,00m (seis metros) confrontando com a Rua Adivo Crema, sendo 

serviente o imóvel objeto desta matrícula e dominante os imóveis objeto das matrículas 

3.668 e 12.778. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE 2: 

 Área de terras urbanas, sem numeração administrativa, com área de 510,00m² 

(quinhentos e dez metros quadrados), sem benfeitorias, situado nesta cidade de Serafina 

Corrêa, na Rua João Variani, lado ímpar da numeração, distante 80,30m (oitenta metros e 

trinta centímetros) da esquina com a Rua Aníbal Fornari, no quarteirão indefinido, com as 

seguintes medidas e confrontações: ao Norte, por 22,60m (vinte e dois metros e sessenta 

centímetros), com a Rua João Variani, área desapropriada; ao Sul, por 22,00m (vinte e dois 

metros), confrontando com terras de Telvino José Barp e Antônio Barp; à Leste, por 23,64m 

(vinte e três metros e sessenta e quatro centímetros), com terras do Loteamento Luiz 
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Canton, antes de Atílio Begnini; e ao Oeste, por 23,07m (vinte e três metros e sete 

centímetros), confrontando com terras de Leda Barp Ceni e outros. 

 

  Art. 2º O preço a ser pago pela área desapropriada será de R$ 11.424,93 

(onze mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).  

 

  Art. 3º O pagamento será efetuado a vista, diretamente aos proprietários do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da notificação de desapropriação, junto 

a Tesouraria do Município ou através de transferência bancária em conta indicada pelos 

proprietários. 

 

  Art. 4º Caso os proprietários do imóvel não efetuem a retirada do valor na 

forma do artigo anterior, no prazo estabelecido no Art. 10-A, IV, do Decreto Lei nº 

3.365/1941 ou não apresentem conta bancária onde, ao menos um deles, seja titular, o 

Município depositará o mesmo em conta judicial específica, comunicando-os sobre o 

procedimento. 

 

  Art. 5º A desapropriação de que trata este Decreto se efetivará nos termos do 

Art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 

 

  Art. 6° É declarada a urgência, nos termos do Decreto-Lei nº. 3.365/41, para 

fins de imissão na posse, sendo que o Município toma posse no imóvel, neste ato, para 

todos os efeitos legais. 

 

  Art. 7º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. 

 

  Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Valdir Bianchet, 

Prefeito Municipal 

 

 


