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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 abertura de via para acesso à 

área de propriedade do Município que se encontra isolada e sem nenhum acesso ao local, 

localizada na Linha Bento Gonçalves, interior do Município, na área a ser desapropriada dos 

imóveis objetos das matrículas nº 1.108, nº 2.493 e nº 3.954 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 abertura de via para acesso à área de propriedade do Município que se 

encontra isolada e sem nenhum acesso ao local, localizada na Linha Bento Gonçalves, 

interior do Município, na área a ser desapropriada dos imóveis objetos das matrículas nº 

1.108, nº 2.493 e nº 3.954 do Ofício de Registro de Imóveis do Município de Serafina 

Corrêa, Comarca de Guaporé, com as seguintes características: 

 

I – Imóvel da Matrícula nº 1.108: 

 

Imóvel rural com a área de 961,40 m² (novecentos e sessenta e um metros 

quadrados e quarenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, pertencente matricula n° 

1.108 do R.I de Serafina Corrêa/RS, situado na Linha Bento Gonçalves, interior do Município 

de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, conforme mapa anexo. 

O imóvel rural é composto pelos seguintes condomínios: 

Antenor Giombelli, possui a área de 6.050,00 m²; 

Francisco Giombell, possui a área de 12.100,00 m²; 

Alceu Giombelli e Lindamara Ana Comin Giombelli, possuem a área de 6.050,00 

m²; 

A área desapropriada, se dará em proporções conforme a metragem de 

cada proprietário, ficando da quantia desapropriada, a porcentagem de 

25% para Antenor Giombelli, 50% para Francisco Giombelli e 25% para 

Alceu Giombelli e Lindamara Ana Comin Giombelli 
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Imóvel de origem, conforme descrição Matrícula n° 1.108 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área de 24.200,00m² (vinte e quatro mil e duzentos metros quadrados), 

com casa de moradia e outras benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao NORTE, 

com o lote rural número 21 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Sérgio Censi; ao 

SUL, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade 

do Município de Serafina Corrêa; a LESTE, também com parte do lote rural número 22 da 

Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Ernesto Dall’ Agnol e, ao OESTE, com o lote 

rural número 20 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Pacassa e Benvegnú LTDA. 

 

Parcela do Imóvel Rural, desapropriada pelo Município de Serafina Corrêa 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área de 961,40 m² (novecentos e sessenta e um metros quadrados e 

quarenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao 

NORTE, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de 

propriedade de Alceu Giombelli e Outros; ao SUL, com parte do mesmo lote rural número 22 

da Linha Bento Gonçalves, de propriedade do Município de Serafina Corrêa; a LESTE, 

também com parte do lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de 

Ernesto Dall’ Agnol e, ao OESTE, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento 

Gonçalves, de propriedade de Alceu Giombelli e Outros. 

 

Parcela do Imóvel rural Remanescente 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área de 23.238,60 m² (vinte e três mil, duzentos e trinta e oito metros 

quadrados e sessenta centímetros quadrados), com casa de moradia e outras benfeitorias, 

com as seguintes confrontações: ao NORTE, com o lote rural número 21 da Linha Bento 

Gonçalves, de propriedade de Sérgio Censi; ao SUL, em duas linhas, a primeira com a área 

desapropriada pelo Município de Serafina Corrêa, e a segunda com parte do mesmo lote 

rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade do Município de Serafina 

Corrêa; a LESTE, em duas linhas, a primeira com parte do lote rural número 22 da Linha 

Bento Gonçalves, de propriedade de Ernesto Dall’ Agnol, e a segunda, com a área 

desapropriada pelo Município de Serafina Corrêa e, ao OESTE, com o lote rural número 20 

da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Pacassa e Benvegnú LTDA. 

O imóvel rural fica composto pelos seguintes condomínios: 

Antenor Giombelli, possui a área de 5.809,65 m²; 

Francisco Giombell, possui a área de 11.619,30 m²; 

Alceu Giombelli e Lindamara Ana Comin Giombelli, possuem a área de 5.809,65 

m²; 
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II – Imóvel da Matrícula nº 2.493: 

 

Imóvel rural com a área de 2.273,90 m² (dois mil, duzentos e setenta e três metros 

quadrados e noventa centímetros quadrados), sem benfeitorias, pertencente matricula n° 

2.493 do R.I de Serafina Corrêa/RS, situado na Linha Bento Gonçalves, interior do Município 

de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, conforme mapa anexo. 

O imóvel rural é composto pelos seguintes condomínios: 

Inês Frigo Dall’Agnol, possui a área de 59.162,50 m²; 

Kauã Moacir Comin Giombell, possui a área de 59.162,50 m²; 

A área será desapropriada da parte que cabe a Inês Frigo Dall’Agnol  

 

Imóvel de origem, conforme descrição Matricula n° 2.493 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município de Serafina Corrêa, com a área superficial de 118.325,00m² (cento e dezoito mil, 

trezentos e vinte e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes 

confrontações: ao NORTE, pela estrada da linha; ao SUL, com o lote rural número 21 da 

Linha Rio Grande; a LESTE, com o lote rural número 24 da Linha Bento Gonçalves, ao 

OESTE, com a outra parte do lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves. 

 

Parcela do Imóvel Rural desapropriada de Inês Frigo Dall’Agnol, pelo Município 

de Serafina Corrêa 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município de Serafina Corrêa, com a área de 2.273,90 m² (dois mil, duzentos e setenta e 

três metros quadrados e noventa centímetros quadrados), sem benfeitorias, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE, pela estrada da linha; ao SUL, com parte do mesmo 

lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves; a LESTE, com parte do mesmo lote rural 

número 22 da Linha Bento Gonçalves, ao OESTE, com a outra parte do lote rural número 22 

da Linha Bento Gonçalves. 

 

Parcela do Imóvel rural Remanescente 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município de Serafina Corrêa, com a área superficial de 116.051,10m² (cento e dezesseis 

mil e cinquenta e um metros quadrados e dez centímetros quadrados), sem benfeitorias, 

com as seguintes confrontações: ao NORTE, pela estrada da linha; ao SUL, por duas linhas, 

a primeira com o lote rural número 21 da Linha Rio Grande, e a segunda, com parte do 

mesmo lote rural número 22 da Linha bento Gonçalves; a LESTE, com o lote rural número 

24 da Linha Bento Gonçalves, ao OESTE, em duas linhas, a primeira com a outra parte do 

lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, e a segunda com parte do mesmo lote rural 

número 22 da Linha Bento Gonçalves. 
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O imóvel rural fica composto pelos seguintes condomínios: 

Inês Frigo Dall’Agnol, possui a área de 56.888,60 m²; 

Kauã Moacir Comin Giombell, possui a área de 59.162,50 m²; 

 

III – Imóvel da Matrícula nº 3.954: 

 

Imóvel rural com a área de 1.855,65 m² (Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco 

metros quadrados e sessenta e cinco centímetros quadrados), sem benfeitorias, pertencente 

matricula n° 3.954 do R.I de Serafina Corrêa/RS, situado na Linha Bento Gonçalves, interior 

do Município de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, conforme mapa anexo. 

 

Imóvel de origem, conforme descrição Matricula n° 3.954 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área superficial de 38.787,00 m² (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e 

sete metros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao NORTE, com 

terras do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de José 

Guglielmini; ao SUL, com terras do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, 

de propriedade de Fiorindo Cavasotto; a LESTE, com terras do mesmo lote rural número 22 

da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Fiorindo Cavasotto, ao OESTE, com terras do 

lote rural número 20 da Linha Bento Gonçalves. 

 

Parcela do Imóvel Rural, desapropriada pelo Município de Serafina Corrêa 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área de 1.855,65 m² (Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados e sessenta e cinco centímetros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes 

confrontações: ao NORTE, com terras do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento 

Gonçalves, de propriedade de José Guglielmini; ao SUL, com terras do mesmo lote rural 

número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Fiorindo Cavasotto; a LESTE, com 

terras do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de 

Fiorindo Cavasotto, ao OESTE, com terras do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento 

Gonçalves, de propriedade de Névio Gado. 

 

Parcela do Imóvel rural Remanescente 

Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 

Município, com a área superficial de 36.931,35 m² (trinta e seis mil, novecentos e trinta e um 

metros quadrados e trinta e cinco centímetros quadrados), sem benfeitorias, com as 

seguintes confrontações: ao NORTE, com terras do mesmo lote rural número 22 da Linha 

Bento Gonçalves, de propriedade de José Guglielmini; ao SUL, com terras do mesmo lote 

rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, de propriedade de Fiorindo Cavasotto; a 
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LESTE, com a área desapropriada pelo Município de Serafina Corrêa e, ao OESTE, com 

terras do lote rural número 20 da Linha Bento Gonçalves. 

 

Art. 2º O preço a ser pago pelas áreas desapropriadas é o seguinte: 

I- Imóvel desapropriado objeto da matrícula imobiliária nº 1.108, constante no 

inciso I do artigo anterior será de R$ 9.614,00 (nove mil, seiscentos e quatorze reais).  

II- Imóvel desapropriado objeto da matrícula imobiliária nº 2.493, constante no 

inciso II do artigo anterior será de R$ 22.739,00 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove 

reais). 

III- Imóvel desapropriado objeto da matrícula imobiliária nº 3.954, constante 

no inciso III do artigo anterior será de R$ 18.556,50 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e 

seis reais e cinquenta centavos). 

 

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

imóveis, 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 de sua titularidade, 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 
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