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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 76/2019. 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RETIFICAR E DESMEMBRAR IMÓVEIS CONSTANTES 
NA MATRÍCULA Nº 3866 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
SEBERI/RS, LIVRO 2, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor. 

 
FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Muicipal autorizado a proceder no desmembramento de 

solo urbano, com área de 2.436,29m², situada na Rua Coronel Neto, no Município de Seberi – RS, 
nos seguintes termos: 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO: 
Proprietário (s): Daniel Fiametti 
Área: 2.436,29 m² (dois mil quatrocentos e trinta e seis metros com vinte e nove 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano n° 09, situado na Rua Coronel Neto, com área de dois mil 

quatrocentos e trinta e seis metros com vinte e nove decímetros quadrados (2.436,29 m²), 
desmembramento da Chácara n° 30, desta cidade, confrontando: ao NORTE, por um córrego sem 
denominação com a chácara n° 24 de propriedade do Dr Luiz Castanho; ao SUL, com a Rua 
Coronel Neto, num comprimento de 38,33 metros; ao LESTE, com a chácara n° 32, num 
comprimento de 49,00 metros; ao OESTE, com o lote n° 8, num cumprimento de 55,00 metros.              

 
SITUAÇÃO POSTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO 
Proprietário (s): Daniel Fiametti 
D1 – Área a desmembrar: 406,08 m² (quatrocentos e seis metros com oito decímetros 

quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano n° 09-B, situado na Rua Coronel Neto, com área de quatrocentos e 

seis metros com oito decímetros quadrados (406,08 m²), sem formação de quarteirão, localizado 
no Município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, com o lote n° 09-C, onde mede 14,33 
metros; ao SUL, com a Rua Coronel Neto, num comprimento de 14,33 metros; ao LESTE, com o 
lote urbano n° 09-A, onde mede 27,88 metros; ao OESTE, com o lote n° 08, onde mede 27,88 
metros.              

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À SERVIDÃO DE PASSAGEM 
Proprietário(s): Daniel Fiametti 
Área: 83,54 m² (oitenta e três metros com cinquenta e quatro decímetros quadrados) 
IMOVEL: Fração do lote urbano n° 09-B, com área de oitenta e três metros com 

cinquenta e quatro decímetros quadrados (83,54 m²), situada na Rua Coronel Neto, sem 
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formação de quarteirão, localizada no Município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por 
uma linha de 3,00 metros, com o lote 09-C; ao SUL, por uma linha de 3,00 metros, com a Rua 
Coronel Neto; ao LESTE, por uma linha de 27,88 metros, com o lote nº 09-A; ao OESTE, por uma 
linha de 27,88 metros, com o lote nº09-B. 

Proprietário (s): Daniel Fiametti 
D2 – Área a desmembrar: 489,29 m² (quatrocentos e oitenta e nove metros com vinte e 

nove decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano n° 09-C, situado na Rua Coronel Neto, com área de quatrocentos e 

oitenta e nove metros com vinte e nove decímetros quadrados (489,29 m²), sem formação de 
quarteirão, localizado no Município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, com um Lajeado sem 
denominação, onde mede 16,28 metros; ao SUL, com o lote n° 09-B, onde mede 11,33 metros, e 
com a servidão de passagem, onde mede 3,00 metros; ao LESTE, com o lote n° 09-A, onde mede 
35,95 metros; ao OESTE, com o lote n° 8, onde mede 27,12 metros.              

Proprietário (s): Daniel Fiametti 
D3 – Área a desmembrar: 802,75 m² (oitocentos e dois metros com setenta e cinco 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano n° 09-A, situado na Rua Coronel Neto, com área de oitocentos e 

dois metros com setenta e cinco decímetros quadrados (802,75 m²), sem formação de 
quarteirão, localizado no Município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, com um Lajeado sem 
denominação, onde mede 15,19 metros; ao SUL, com a Rua Coronel Neto, onde mede 12,00 
metros; ao LESTE, com o lote n° 09, onde mede 64,82 metros; ao OESTE, com os lotes n° 09-B e 
09-C, onde mede 63,83 metros.              

Proprietário (s): Daniel Fiametti 
R1 – Área Remanescente: 738,17 m² (setecentos e trinta e oito metros com dezessete 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano n° 09, situado na Rua Coronel Neto, com área de setecentos e 

trinta e oito metros com dezessete decímetros quadrados (738,17 m²), sem formação de 
quarteirão, localizado no Município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, com um Lajeado sem 
denominação, onde mede 24,01 metros; ao SUL, com a Rua Coronel Neto, onde mede 12,00 
metros; ao LESTE, com a chácara n° 32, onde mede 49,00 metros; ao OESTE, com o lote n° 09-A, 
onde mede 64,82 metros. 

 
Art. 2º. Integram a presente Lei o Memorial Descritivo, Croquis, Matrícula nº 3866 e 

ART nº 10257215. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 15 DE AGOSTO DE 2019. 
                                                                      CLEITON BONADIMAN 

                                                                      PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 76/2018. 

 
 
   Excelentíssimo Senhor Presidente,  
   Excelentíssimos Senhores Vereadores: 
 
 
   Ao cumprimentá-los vimos pela presente encaminhar para 

apreciação e votação, apresentando as devidas razões que inspiram o presente Projeto de Lei 
que: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RETIFICAR E DESMEMBRAR IMÓVEIS 
CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 3866 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
SEBERI/RS, LIVRO 2, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 
   O presente Projeto que submetemos a análise de Vossas 

Excelências é revestido da mais pura vontade do Proprietário.  
 
   A presente autorização faz-se necessária diante da atual legislação, 

considerando que a necessidade de estabelecer servidão de passagem, que constitui direito real 
sobre coisa alheia, nascida geralmente por via contratual, por conveniência e comodidade de 
dono de prédio não encravado que pretende comunicação mais fácil e próxima. Em 
compensação o direito de passagem refere-se a direito de vizinhança, que decorre da lei, tendo a 
finalidade de evitar que um prédio fique sem destinação ou utilização econômica por conta do 
encravamento, disposto no art. 1.285 do Código Civil. 
 

   Ressaltamos que esse propósito representa por um lado a vontade 
do proprietário e por outro o do próprio município que estará gerando mais impostos e taxas, 
estimulando a urbanização, acessibilidade e o desenvolvimento social. 

 
    Diante disso e na certeza da compreensão dessa Egrégia Casa de 

Leis, encaminhamos o presente Projeto, requerendo seja dado ao mesmo, tramitação em regime 
de URGÊNCIA. 

 
   Atenciosamente. 
    
 
    
   CLEITON BONADIMAN 
   PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 


