
DECRETO Nº 121/10, DE 26/08/2010. 
 

APROVA O DESMEMBRAMENTO DA 
CHÁCARA URBANA N° 12, MATRÍCULA 
Nº 12.037 DE PROPRIEDADE DA MITRA 
DIOCESANA DE CHAPECÓ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 539, de 22 de maio de 2000 e em 
conformidade com os incisos XIX, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal, 
 

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento do Imóvel denominado Chácara Urbana nº 
12, da sede urbana da Linha Cristo Rei, munícipio de São João do Oeste, comarca de 
Itapiranga, estado de Santa Catarina, com área de 24.425,00m2 (vinte e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados) de propriedade da Mitra Diocesana de 
Chapecó ou a quem de Direito, constante na matrícula nº 12.037, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Itapiranga/ SC. 

 
Art. 2º. O parcelamento referido no artigo superior constituirá os imóveis assim 

definidos: 
I – Lote urbano nº 120, situado na Rua Padre Afonso Hansen, Linha Cristo Rei, 

município de São João do Oeste-SC, com área de 10.730,35m2 (dez mil, setecentos e trinta 
metros e trinta e cinco decímetros quadrados), sem benfeitorias, com as seguintes 
confrontações: ao Norte em 44,95m com o lote urbano nº452 e em 31,05m com o lote urbano 
nº 341, e em 32,90m com a Rua Pe. Afonso Hansen; ao Sul em 93,13m com a chácara nº 12, 
da Mitra; ao Leste em 113,28m com o lote urbano nº280 e com o lote urbano nº 06; ao Oeste 
em 94,48m com a chácara nº 12, da Mitra, e em 17,05m com a Rua Pe. Afonso Hansen. 

 
Art. 3º. A área remanescente do lote urbano original passa a constituir o seguinte 

imóvel: 
I - Chácara urbana nº 12, situado na Rua Padre Afonso Hansen, Linha Cristo Rei, 

município de São João do Oeste-SC, com área de 13.694,65m2 (treze mil, seiscentos e 
noventa e quatro metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), sem benfeitorias, com as 
seguintes confrontações: ao Norte em 40,00m com a Rua Pe. Afonso Hansen, e em 93,13 com 
o lote urbano nº 120; ao Leste em 140,42m com o lote urbano nº06, e com a chácara urbana nº 
13 e em 94,48m com o lote urbano nº 120; ao Sul em 35,00m com o lote urbano sem número 
e em 9,00m com parte da chácara nº 11; ao Sudeste com o Arroio Fortaleza; ao Oeste em 



154,60m com parte da chácara nº 11 e em 90,00m com o lote urbano sem número; ao 
Sudoeste em 33,00m com parte da chácara nº 11. 

 
Art. 4º. A operação é objeto da anotação de responsabilidade técnica nº 3787487-3, 

firmada pelo engenheiro civil Leandro José Kruger, CREA/SC nº 056635-5. 
 

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

São João do Oeste, SC, 26 de agosto de 2010. 
 

SÉRGIO LUIS THEISEN 
Prefeito Municipal 

 


