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**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 48/2019 
 
 

"DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E A 
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM SEDE DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ATRAVÉS DO PROVIMENTO “MORE 
LEGAL IV”. 
 
 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte 

Lei: 
 
 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder na atualização das características e 
estabelecer limites e confrontações de Uma fração de terras de parte da chácara número Trinta e Um 
(31), conforme Matricula nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – 
RS, de propriedade da Prefeitura Municipal de Seberi-RS com a área de Cinco Mil e Seiscentos e Sete 
vírgula Oitenta metros quadrados 5.607,80m2), de propriedade do Município de SEBERI-RS, situado 
no prolongamento da Rua Gal. David Canabarro, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, para 
fins de RETIFICAÇÃO de novas medidas lineares, não como consta na Matrícula nº. 7845 tudo 
conforme descrição a seguir: 
 

CONFRONTAÇÕES GERAIS CONFORME MAT. Nº 7845.  

 
Uma fração de terras de parte da chácara número Trinta e Um (31), com a área de Cinco Mil e 
Seiscentos e Sete vírgula Oitenta metros quadrados 5.607,80m2), sem benfeitorias, correspondente 
a parte da chácara número Trinta e Um (31), situada nesta cidade de SEBERI-RS, confrontando: AO 
NORTE, por linha de 44 metros, com fração da mesma chácara nº 31; AO SUL, por linha de 48,50 
metros, com o prolongamento da Rua Gal. David Canabarro; AO LESTE, por linha de 85 metros, com 
fração da mesma chácara nº 31, de propriedade do Independente Futebol Clube;  

 
ÁTUAIS CARACTERÍSTICAS  

 
Uma fração de terras de parte da chácara número Trinta e Um (31), com a área de Cinco Mil, 
Seiscentos e Sete vírgula Oitenta metros quadrados 5.607,80m2), matriculado sob nº 7845, do livro 
nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de propriedade do Município de 
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SEBERI-RS, situado no prolongamento da Rua Gal. David Canabarro, Bairro Aparecida, nesta cidade de 
SEBERI-RS, com as seguintes confrontações: AO NOROESTE, por linhas quebradas, com fração da 
mesma chácara nº 31, de propriedade de Florentina Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e  
Geferson Arruda, totalizando 62,57 metros;  AO SUDESTE, por uma  linha de 59,90 metros, com o 
prolongamento da Rua Gal. David Canabarro;  AO NORDESTE, por uma linha de 94,50 metros, com 
fração da mesma chácara nº 31, de propriedade do Independente Futebol Clube;  AO SUDOESTE, por 
uma linha com fração da mesma chácara nº 31, de propriedade do Município de Seberi-RS, e com o 
prolongamento da Rua Gal David Canabarro, onde mede 89,70 metros. 

 
 
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a desmembrar que refere-se ao Projeto MORE LEGAL 

IV de parte da chácara urbana nº 31, matricula nº. 7845, de propriedade do Município de SEBERI-RS., 
localizado no Bairro Independente, zona urbana e levará o nome de LOTEAMENTO INDEPENDENTE. 
 

Parágrafo Único: O loteamento será feito da área de 5.607,80m², de parte da chácara urbana nº 
31, no Bairro Aparecida, na zona urbana da Cidade de Seberi – RS, da Matrícula nº 7845, não ficará área 
remanescente na referida matrícula, e abaixo descrito o número do lote, a numeração da quadra da área 
dos lotes e suas confrontações e a área das ruas e suas confrontações: 
Constituído pelas quadras 01, 02 e 03, possuindo um total de 30 lotes urbanos: 
      
Área loteada tem a área total de: Uma fração de terras de parte da chácara número Trinta e Um (31), 
com a área de Cinco Mil, Seiscentos e Sete vírgula Oitenta metros quadrados 5.607,80m2), matriculado 
sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de propriedade do 
Município de SEBERI-RS, situado no prolongamento da Rua Gal. David Canabarro, Bairro Aparecida, nesta 
cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações: AO NOROESTE, por linhas quebradas, com fração 
da mesma chácara nº 31, de propriedade de  Florentina Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e  
Geferson Arruda, totalizando 62,57 metros;  AO SUDESTE, por uma  linha de 59,90 metros, com o 
prolongamento da Rua Gal. David Canabarro;  AO NORDESTE, por uma linha de 94,50 metros, com fração 
da mesma chácara nº 31, de propriedade do Independente Futebol Clube;  AO SUDOESTE, por uma linha 
com fração da mesma chácara nº 31, de propriedade do Município de Seberi-RS, e com o prolongamento 
da Rua Gal David Canabarro, onde mede 89,70 metros;   
 
O loteamento ficou assim constituído:  
  Área de lotes:                                     3.843,39m² 
  Área de ruas:                                      1.764,41m² 
  Área Total:                                                 5.607,80m² 
 
DESCRIÇÃO DAS RUAS 

RUA GAL. DAVID CANABARRO 
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 

Email: administracao@pmseberi.com.br 

Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

 

**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

Uma fração de terras com a área de 439,69 m2, destinada para a Rua Gal. David Canabarro, de 
parte da matrícula sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de 
propriedade do Município de SEBERI-RS, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 5,60 metros, com os lotes urbanos nº 01, 16 e 
15 da quadra nº 01, onde mede 28,85 metros, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 5,06 metros, com o 
lote urbano nº 01 da quadra nº 02, onde mede 14,23 metros e com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 
6,37 metros, totalizando 60,11 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 59,90 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 7,60 metros; 
AO SUDOESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 6,81 metros; 
 

RUA ANA DA SILVA PRESTES 
 

Uma fração de terras com a área de 389,99 m2, destinada para a Rua Ana da Silva Pestes, de 
parte da matrícula sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de 
propriedade do Município de SEBERI-RS, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote urbano nº 01, da quadra nº 03, onde mede 5,45 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 5,60 metros; 
AO NORDESTE, com fração da mesma chácara nº 31, de propriedade de Independente Futebol Clube, 
onde mede 75,79 metros;  
AO SUDOESTE, com os lotes urbanos nº 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 da quadra nº 01, onde mede 69,55 
metros e com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 5,62 metros, totalizando 75,17 metros; 
 

RUA VIRGILINA MARQUES DA COSTA 
  

Uma fração de terras com a área de 195,89 m2, destinada para a Rua Virgilina Marques da 
Costa, de parte da matrícula sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de 
Seberi – RS, de propriedade do Município de SEBERI-RS, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, com 
as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com os lotes urbanos nº 01, 02, 03, 04 e 05, da quadra nº 03, onde mede 53,28 metros; 
AO SUDESTE, com os lotes urbanos nº 07, 08 e 09 da quadra nº 01, onde mede 27,83 metros, com a Rua 
Marurilio Ribas, onde mede 6,47 metros e com os lotes urbanos nºs 08 e 09 da  quadra nº 02, onde mede 
18,78 metros, totalizando 53,08 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 5,62 metros; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 8,51 metros; 

RUA MAURILIO RIBAS 
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Uma fração de terras com a área de 329,40 m2, destinada para a Rua Maurilio Ribas, de parte 
da matrícula sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de 
propriedade do Município de SEBERI-RS, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 6,47 metros; 
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 5,06 metros; 
AO NORDESTE, com os lotes urbanos nº 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, da quadra nº 01, onde mede 68,42 
metros 
AO SUDOESTE, com os lotes urbanos nº 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 e 01, da quadra nº 02, onde mede 67,20 
metros. 
 

RUA AMADEUS BUENOS 
 

Uma fração de terras com a área de 409,44 m2, destinada para a Rua Amadeus Buenos, de 
parte da matrícula sob nº 7845, do livro nº 2 do RG, do Registro de Imóveis da Comarca de Seberi – RS, de 
propriedade do Município de SEBERI-RS, Bairro Aparecida, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com fração da mesma chácara nº 31, de propriedade de Geferson Arruda, onde mede 
4,92 metros; 
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 6,37 metros; 
AO NORDESTE, com os lotes urbanos nº 09, 07, 06, 05, 04, 03, 02 e 01, da quadra nº 02, onde mede 64,98 
metros, com a Rua Virgilina Marques da |Costa, onde mede 8,51 metros e com o Lote nº 05 da Quadra nº 
03, onde mede 10,08 metros, totalizando 83,57 metros; 
 AO SUDOESTE, com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade do Município de Seberi, onde mede 
82,89 metros;  
 
QUADRA “01”: 
 
              A quadra “01” é constituída por 16 (dezesseis) lotes urbanos numerados de 01 a 16, com a área 
de 2.033,61²; QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas. 
                Lote urbano nº 1, da quadra nº “01”, com a área de 163,04m2, localizado na esquina da Rua 
Gal. David Canabarro e Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do logradouro, Bairro Aparecida; Formado 
pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, Virgilina Marques da Costa e 
Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 2, da Quadra nº 01, onde mede 12,19 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro onde mede 11,32 metros, onde faz frente;  
AO NORDESTE, por três linhas quebradas, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 4,45 metros, 2,20 
metros e 7,15 metros, totalizando 13,80 metros;  
AO SUDOESTE, com o lote nº 16 da Quadra nº 01, onde mede 13,64 metros.  
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                Lote urbano nº 2, da quadra nº “01”, com a área de 118,23m2, distante 13,80 metros da 
esquina com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações: 
AO NOROESTE, com o lote nº 3, da Quadra nº 01, onde mede 15,13 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 1, onde mede 12,19 metros e com o lote nº 16 da Quadra nº 01, onde mede 
3,24 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 7,71 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 16 onde mede 0,55 metros e com o lote nº 14 da Quadra nº 01, onde mede 
7,54 metros.  
 
    Lote urbano nº 3, da quadra nº “01”, com a área de 130,29m2, distante 21,51 metros da 
esquina com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações: 
AO NOROESTE, com o lote nº 4, da Quadra nº 01, onde mede 15,24 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 2, onde mede 15,13 metros e com o lote nº 14 da Quadra nº 01, onde mede 
0,66 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 8,75 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 13 da Quadra nº 01,onde mede 8,20 metros.  
 

Lote urbano nº 4, da quadra nº “01”, com a área de 120,91m2, distante 30,26 metros da esquina 
com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do logradouro, 
Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, 
Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações: 
AO NOROESTE, com o lote nº 5, da Quadra nº 01, onde mede 15,15 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 3, onde mede 15,24 metros e com o lote nº 13 da Quadra nº 01, onde mede 
0,50 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 8,00 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 12 da Quadra nº 01, onde mede 7,56 metros.  
 

Lote urbano nº 5, da quadra nº “01”, com a área de 116,08m2, distante 23,51 metros da esquina 
com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações: 
AO NOROESTE, com o lote nº 6, da Quadra nº 01, onde mede 14,40 metros;  
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AO SUDESTE, com o lote nº 4, da Quadra nº 01, onde mede 15,50 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 7,78 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 12, onde mede 0,75 metros e com o lote nº 11 da Quadra nº 01, onde mede 
6,99 metros.  
 

 Lote urbano nº 6, da quadra nº “01”, com a área de 216,40m2, distante 9,47 metros da esquina 
com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Ana da Silva Prestes, no lado impar do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações: 
AO NOROESTE, com o lote nº 7, onde mede 12,46 e com o Lote nº 8, da Quadra nº 01, onde mede 5,83 
metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 5, da Quadra nº 01, onde mede 14,40 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 14,04 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 10 da Quadra nº 01, onde mede 13,53 metros;  
 

Lote urbano nº 7, da quadra nº “01”, com a área de 114,03m2, localizado na esquina Rua Ana da 
Silva Prestes com a Rua Virgilina Marques da Costa, no lado impar do logradouro, Bairro Aparecida; 
Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, Virgilina Marques da 
Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por duas linhas quebradas, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 1,85 
metros e 9,05 metros, totalizando 10,90 metros; 
AO SUDESTE, com o lote nº 6 da Quadra nº 01 onde mede 12,46 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 9,47 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 8 da Quadra nº 01, onde mede 10,25 metros.  
 

Lote urbano nº 8, da quadra nº “01”, com a área de 103,70m2, distante 10,90 metros da esquina 
com a Rua Ana da Silva Prestes, localizada na Rua Virgilina Marques da Costa, no lado impar do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 9,54 metros, onde faz frente; 
 AO SUDESTE, com o lote nº 6, onde mede 5,83 metros e com o lote nº 10 da Quadra nº 10, onde mede 
4,02 metros, totalizando 9,85 metros;  
AO NORDESTE, com o lote nº 7 da Quadra nº 01, onde mede 10,25 metros;  
AO SUDOESTE, com o lote nº 9 da Quadra nº 01, onde mede 11,20 metros.  
 

Lote urbano nº 9, da quadra nº “01”, com a área de 101,50m2, localizado na esquina Rua 
Virgilina Marques da Costa com a Rua Maurilio Ribas, no lado impar do logradouro, Bairro Aparecida; 
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**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, Virgilina Marques da 
Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 7,39 metros; 
AO SUDESTE, com o lote nº 10 da Quadra nº 01, onde mede 9,02 metros;  
AO NORDESTE, com o lote nº 8 da Quadra nº 01, onde mede 11,20 metros; 
AO SUDOESTE, por duas linhas, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 2,99  metros e 9,19 metros, onde 
faz frente.  
 

Lote urbano nº 10, da quadra nº “01”, com a área de 166,90m2, distante 12,18 metros da 
esquina com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado par do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 8 onde mede 4,02 metros e com o lote nº 9 da Quadra nº 01, onde mede 
9,02 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 11 da Quadra nº 01, onde mede 15,08 metros; 
AO NORDESTE, com o lote nº 6 da Quadra nº 01, onde mede 13,53 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 10,87 metros, onde faz frente.   
 

  Lote urbano nº 11, da quadra nº “01”, com a área de 105,88m2, distante 23,05 metros da 
esquina com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado par do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva 
Prestes, Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes 
confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 10 da Quadra nº 01, onde mede 15,08 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 12 da Quadra nº 01, onde mede 13,51 metros; 
AO NORDESTE, com o lote nº 5 da Quadra nº 01, onde mede 6,99 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 7,92 metros, onde faz frente.   
 

   Lote urbano nº 12, da quadra nº “01”, com a área de 107,85m2, distante 29,54 metros da 
esquina com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado impar do logradouro, 
Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, 
Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 11 da Quadra nº 01, onde mede 13,51 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 13 da Quadra nº 01, onde mede 13,21 metros; 
AO NORDESTE, com o lote nº 4, onde mede 7,56 metros e com o lote nº 5 da Quadra nº 01, onde mede 
0,75 metros, totalizando 8,31 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 7,91 metros, onde faz frente.   
 



 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI 
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000 
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127 

Email: administracao@pmseberi.com.br 

Site: www.pmseberi.com.br 
CNPJ 87.613.196/0001-78 

 

 

**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

  Lote urbano nº 13, da quadra nº “01”, com a área de 110,96m2, distante 21,53 metros da 
esquina com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado impar do logradouro, 
Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, 
Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 12, onde de 13,21 metros e com o lote nº 4 da Quadra nº 01, onde mede 
0,50 metros, totalizando 13,71 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 14 da Quadra nº 01, onde mede 13,88 metros; 
AO NORDESTE, com o lote nº 3 da Quadra nº 01, onde mede 8,20 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,01 metros, onde faz frente.   
 

Lote urbano nº 14, da quadra nº “01”, com a área de 115,02m2, distante 13,24 metros da 
esquina com a Rua Gal. David Canabarro, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, 
Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, 
Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 13, onde mede 13,88 metros e com o lote nº 3 da Quadra 01, onde mede 
0,66 metros, totalizando 14,54 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 15, onde mede 9,15 metros e lote nº 16 da Quadra nº 01, onde mede 5,33 
metros, totalizando 14,48 metros; 
AO NORDESTE, com o lote nº 2 da Quadra nº 01, onde mede 7,54 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,29 metros, onde faz frente.   
 

Lote urbano nº 15, da quadra nº “01”, com a área de 120,56m2, localizado na esquina da Rua 
Gal. David Canabarro com a Rua Maurilio Ribas, no lado impar do logradouro, Bairro Aparecida; Formado 
pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, Virgilina Marques da Costa e 
Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 14, da Quadra nº 01, onde mede 9,15 metros;  
AO SUDESTE, por duas linhas quebradas, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 1,81 metros e 6,81 
metros, onde faz frente;  
AO NORDESTE, com o lote nº 16 da Quadra nº 01, onde mede 13,75 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 13,24 metros.  
 

Lote urbano nº 16, da quadra nº “01”, com a área de 122,26m2, distante 8,62 metros da 
esquina da Rua Maurilio Ribas, localizada na Rua Gal. David Canabarro, no lado impar do logradouro, 
Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Ana da Silva Prestes, 
Virgilina Marques da Costa e Maurilio Ribas, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 14, onde mede 5,33 metros e com o Lote nº 2 da Quadra nº 01, onde mede 
3,24 metros, totalizando 8,57 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro onde mede 8,91 metros, onde faz frente;  
AO NORDESTE, com o lote nº 2, onde mede 0,55 metros e com o lote nº 1 da Quadra nº 01, onde mede 
13,64 metros, totalizando 14,19 metros;  
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**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

AO SUDOESTE, com o lote nº 15 da Quadra nº 01, onde mede 13,75 metros.  
 
 
 
 
 
 QUADRA “02”: 
 
              A quadra “02” é constituída por 09 (nove) lotes urbanos numerados de 01 a 09, com a área de 
1.097,73m²; QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, 
Virgilina Marques da Costa e Amadeus Buenos. 
 
              Lote urbano nº 1, da quadra nº “02”, com a área de 160,90m2, localizado na esquina da Rua Gal. 
David Canabarro, Amadeus Buenos e Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro Aparecida; 
Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina Marques da Costa 
e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 2, da Quadra nº 02, onde mede 15,82 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 14,23 metros, onde faz frente;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 10,93 metros;  
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 10,75 metros; 
 
              Lote urbano nº 2, da quadra nº “02”, com a área de 118,92m2, distante 10,93 metros da esquina 
com a Rua Gal. David Canabarro, localizado na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 3 da Quadra nº 02, onde mede 16,15 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 1 da Quadra nº 02, onde mede 15,82 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 7,54 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 7,42 metros; 
  
              Lote urbano nº 3, da quadra nº “02”, com a área de 133,90m2, distante 18,47 metros da esquina 
com a Rua Gal. David Canabarro, localizado na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 4 da Quadra nº 02, onde mede 16,29 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 2 da Quadra nº 02, onde mede 16,15 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,29 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 8,34 metros; 
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**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

              Lote urbano nº 4, da quadra nº “02”, com a área de 129,77m2, distante 26,76 metros da esquina 
com a Rua Gal. David Canabarro, localizado na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 5 da Quadra nº 02, onde mede 16,42 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 3 da Quadra nº 02, onde mede 16,29 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 7,98 metros,  onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 8,00 metros; 

 
              Lote urbano nº 5, da quadra nº “02”, com a área de 133,05m2, distante 23,99 metros esquina 
com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 6 da Quadra nº 02, onde mede 16,66 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 4 da Quadra nº 02, onde mede 16,42 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,47 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 7,65 metros; 

 
              Lote urbano nº 6, da quadra nº “02”, com a área de 131,10m2, distante 16,62 metros da esquina 
com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizada na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 7 da Quadra nº 02, onde mede 17,05 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 5 da Quadra nº 02, onde mede 16,66 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 7,37 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 8,22 metros; 
 
               Lote urbano nº 7, da quadra nº “02”, com a área de 138,50m2, distante 8,50 metros da esquina 
com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizado na Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro 
Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina 
Marques da Costa e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com o lote nº 8, onde mede 9,50 metros e com o lote nº 9 da Quadra nº 02, onde mede 
7,99 metros, totalizando 17,49 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 6, onde mede 17,05 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,12 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 7,97 metros; 
 
              Lote urbano nº 8, da quadra nº “02”, com a área de 78,96m2, localizado na esquina da Rua 
Virgilina Marques da Costa com a Rua Maurilio Ribas, no lado par do logradouro, Bairro Aparecida; 
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**“Art. 526-L – Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua 
conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.  
Art. 526-M – Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: I - o primeiro registro de direito real constituído em 
favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; Consolidação Normativa 
Notarial e Registral 136 II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m² (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas 
objeto de regularização fundiária de interesse social. Parágrafo único. O registro e a averbação de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo 
independem da comprovação do pagamento de quaisquer tributos, inclusive previdenciários.” 

Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina Marques da Costa 
e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 8,81 metros;  
AO SUDESTE, com o lote nº 7 da Quadra nº 02, onde mede 9,50 metros;  
AO NORDESTE, com a Rua Maurilio Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 9 da Quadra nº 02, onde mede 8,76 metros;  
 

Lote urbano nº 9, da quadra nº “02”, com a área de 72,64m2, localizado na esquina da Rua 
Virgilina Marques da Costa com a Rua Amadeus Buenos, no lado par do logradouro, Bairro Aparecida; 
Formado pelo Quarteirão com as Ruas, Gal. David Canabarro, Maurilio Ribas, Virgilina Marques da Costa 
e Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por três linha com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 2,55 metros, 2,51 metros 
e 4,91 metros, onde faz frente; 
AO SUDESTE, com o lote nº 7 da Quadra nº 02, onde mede 7,99 metros;  
AO NORDESTE, com o lote nº 8 da Quadra nº 02, onde mede 8,76 metros;   
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 6,63 metros; 
 
  
QUADRA “03”: (Parcial) 
 
              A quadra “03” é constituída por 5 (cinco) lotes urbanos, numerados de 01 a 05, com a área de 
712,05m²; QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da chácara 
nº 31 de propriedade Independente Futebol Clube e parte da chácara nº 31 de propriedade de Florentina 
Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e Geferson Arruda e Rua Amadeus Buenos. 
                 
              Lote urbano nº 01, da quadra nº “03”, com a área de 191,64m2, localizado no entroncamento da 
Rua Virgilina Marques da Costa com a Rua Ana da Silva Prestes, lado par do logradouro, Bairro Aparecida; 
Formado pelo Quarteirão com as Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da chácara nº 31 de propriedade 
Independente Futebol Clube e parte da chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva 
Teixeira, Jorge Martins e Geferson Arruda e Rua Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as 
seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por duas linhas quebradas, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Florentina 
Câmara da Silva Teixeira, onde mede 10,78 metros e 5,16 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 11,31 metros e com a Rua Ana da Silva 
Prestes, onde mede 5,45 metros, totalizando 16,76 metros, onde faz frente; 
AO NORDESTE, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Independente Futebol Clube, onde mede 
11,11 metros; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 2 da Quadra nº 03, onde mede 12,50 metros;   
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              Lote urbano nº 02, da quadra nº “03”, com a área de 123,03m2, distante 11,31 metros do 
entroncamento com a Rua Ana Silva Prestes com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizado na Rua 
Virgilina Marques da Costa, lado par do logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as 
Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da chácara nº 31 de propriedade Independente Futebol Clube e 
parte da chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e Geferson 
Arruda e Rua Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por uma linha, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Florentina Câmara da Silva 
Teixeira, e Jorge Martins onde mede 10,00 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 9,77 metros, onde faz frente; 
AO NORDESTE, com o lote nº 1 da Quadra nº 03, onde mede 12,50 metros;  
AO SUDOESTE, com o lote nº 3 da Quadra nº 03, onde mede 12,50 metros; 

 
              Lote urbano nº 03, da quadra nº “03”, com a área de 113,94m2, distante 21,08 metros do 
entroncamento com a Rua Ana Silva Prestes com a Rua Virgilina Marques da Costa, localizado na Rua 
Virgilina Marques da Costa, lado par do logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as 
Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da chácara nº 31 de propriedade Independente Futebol Clube e 
parte da chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e Geferson 
Arruda e Rua Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por uma linha, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Jorge Martins onde mede 
8,60 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 9,45 metros, onde faz frente; 
AO NORDESTE, com o lote nº 2 da Quadra nº 03, onde mede 12,50 metros; 
AO SUDOESTE, com o lote nº 4 da Quadra nº 03, onde mede 12,78 metros; 

 
              Lote urbano nº 04, da quadra nº “03”, com a área de 111,77m2, distante 14,58 metros da 
esquina com a Rua Amadeus Buenos, localizado na Rua Virgilina Marques da Costa, lado par do 
logradouro, Bairro Aparecida; Formado pelo Quarteirão com as Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da 
chácara nº 31 de propriedade Independente Futebol Clube e parte da chácara nº 31 de propriedade de 
Florentina Câmara da Silva Teixeira, Jorge Martins e Geferson Arruda e Rua Amadeus Buenos, nesta 
cidade de SEBERI-RS, com as seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por uma linha, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Jorge Martins, onde mede 
9,20 metros;  
AO SUDESTE, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 8,17 metros, onde faz frente; 
AO NORDESTE, com o lote nº 3 da Quadra nº 03, onde mede 12,78 metros;  
AO SUDOESTE, com o lote nº 5 da Quadra nº 03, onde mede 12,98 metros; 

 
Lote urbano nº 05, da quadra nº “03”, com a área de 171,67m2, localizado na esquina com a 

Rua Virgilina Marques da Costa e com a Rua Amadeus Buenos, lado par do logradouro, Bairro Aparecida; 
Formado pelo Quarteirão com as Ruas: Virgilina Marque da Costa, parte da chácara nº 31 de propriedade 
Independente Futebol Clube e parte da chácara nº 31 de propriedade de Florentina Câmara da Silva 
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Teixeira, Jorge Martins e Geferson Arruda e Rua Amadeus Buenos, nesta cidade de SEBERI-RS, com as 
seguintes confrontações:  
AO NOROESTE, por uma linha, com a fração da chácara nº 31 de propriedade Jorge Martins  
e Geferson Arruda, onde mede 13,91 metros;  
AO SUDESTE, por duas linhas quebradas, com a Rua Virgilina Marques da Costa, onde mede 4,13 metros e 
10,45 metros, onde faz frente; 
AO NORDESTE, com o lote nº 4 da quadra nº 03, onde mede 12,98 metros; 
AO SUDOESTE, com a Rua Amadeus Buenos, onde mede 10,08 metros;  

 
Art. 3º - Fica o Município de Seberi, através do Executivo, autorizado a proceder na transmissão 

da propriedade imobiliária aos ocupantes dos lotes referidos na presente Lei, ambos em situação de 
posse consolidada e irreversível, através da regularização do solo urbano pelo registro de loteamento, 
através de provimento MORE LEGAL IV nos termos do artigo 2º da presente Lei. 
 

Parágrafo único Na atribuição conferida ao Município pelas Leis Federais n° 6.766/1979 e n° 
11.977/2009, na regularização de loteamentos, fica autorizada a Municipalidade a conferir título de 
transmissão da propriedade para fins de registro no Registro de Imóveis da Comarca, com a atribuição 
dos lotes em favor dos beneficiários, nos termos da ocupação realizada.  
 

Art. 2° - Fica o Município autorizado a arcar com eventuais custas emolumentos não abarcados 
pela isenção conferida pelos artigos 526, L e M**, da Consolidação Normativa Notarial e Registral (CNNR) 
da Corregedoria-Regional da Justiça (CGJ) em favor dos beneficiários.  
 

Art. 3° - Integram a Presente Lei o Memoriais Descritivos, Croqui de localização, Matrícula nº 7845 
do Imóvel, ART nº 9610308 e Planilha contendo relação dos beneficiários constando nº da quadra, nº do 
lote, áreas de terreno e da residência, nome da rua e nº da casa. 

 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 05 DE JUNHO DE 2019. 
 
      CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 48/2019 

 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 

Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas Senhorias, oportunidade em que 
encaminhamos a essa Egrégia Câmara, para análise, apreciação e votação, o Projeto de Lei em epígrafe, 
através do qual solicitamos autorização Legislativa para realizar retificação, desmembramento e a 
transmissão de propriedade imobiliária em sede de regularização fundiária através do provimento “MORE 
LEGAL IV”. 

 

O município possui uma área de 5 .607,80m², registrado no RI da Comarca sob a Matrícula nº 
7845, a qual pretendemos retificá-la, para demonstrar as novas características lineares, com base em 
Memorial realizado por profissional capacitado.  

 
Pretende ainda o Executivo, desmembrar a referida área em lotes, demonstrando através de 

acervo fotográfico, declarações e comprovantes de residência a situação, já consolidada de maneira 
irreversível que encontra-se aquelas famílias seberinenses há anos no local, inclusive catalogando 
nome dos moradores, nº das casas, e demais informações pertinentes.  

 

O objetivo da administração é a regularização fundiária, consolidada através do Projeto MORE 
LEGAL IV de parte da chácara urbana nº 31, matricula nº. 7845, em loteamento, que levará o nome 
de INDEPENDENTE, está localizado no Bairro Aparecida, na zona urbana da Cidade, em zona de 
interesse social. 
 

O referido loteamento será constituído pelas quadras 01, 02 e 03, possuindo um total de 30 
lotes urbanos, destinados a regularizar situação consolidada e irrevogável, conforme apresentado no 
croqui em anexo. 
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Diante do exposto, pedimos aos Senhores Vereadores, para que após discussão do Projeto, 

encaminhem para aprovação unânime, e em regime de urgência, visto o interesse público. 

 Atenciosamente, 

                                                                        CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


