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DECRETO Nº 6202, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

Altera o Decreto nº 5279, de 05 de agosto de 

2019, e dá outras providências. 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70 inciso I, alíneas "d" e "n", da Lei Orgânica do Município, 

promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no inciso XXIV da Constituição Federal e nos 

artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores; e, 

 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 5279, de 05 de agosto de 2019 declarou de utilidade 

pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, em caráter de urgência, diversas faixas de 

terras dos imóveis situados no eixo da Rua Pomerode;  

 

CONSIDERANDO que após a execução da pavimentação rua Pomerode (finalidade à qual 

prestou-se a desapropriação), constatou-se através de levantamento atualizado divergências no que 

tange o descritivo de algumas das áreas, os proprietários de alguns imóveis que foram objeto de 

desapropriação, além da não afetação de alguns imóveis outrora prevista para a obra, situação que 

demanda a alteração do Decreto nº 5279, de 05 de agosto de 2019, de modo a promover as respectivas 

retificações, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam alterados/retificados os incisos III, IV e V do art. 1º do Decreto nº 5279, de 05 

agosto de 2019, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“... 

III - parte ideal do terreno urbano, situado à Rua Pomerode, de propriedade de WILHELM 

KREYSSIG, de Transcrição sob o número de ordem 3.233, fls. 298, Livro 3-A, assim 

constituída: área de 445,37m2, fazendo frente, em 32,37m com parte da rua Pomerode; fundos, 

em 31,42m com parte da Rua Pomerode; lado direito em 16,53m com a rua Pomerode; e, pelo 

lado esquerdo, em 14,00m com a rua Pomerode; 

 

IV - parte ideal do terreno urbano, situado à Rua Pomerode, de propriedade de STILFRIED 

KREYSSIG, de Transcrição sob o número de ordem 5.486, fls, 22, Livro 3-C, assim 

constituída: área de 1.921,87m2, fazendo frente, em 14,59m com a Rua Pomerode; fundos, em 

17,54m com a Rua Pomerode; lado direito em 136,08m com terras do proprietário; e, pelo lado 

esquerdo, em 138,57m com terras do proprietário; 

 

V - parte ideal do terreno urbano, situado à Rua Pomerode, de propriedade de ANITA 

KELLERMANN, IVANETE KELLERMANN, EDERVAL KELLLERMANN E IVETE 

KELLERMANN, de Matrícula sob o número de ordem 6.038, Livro 2, assim constituída: área 
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de 432,21m2, fazendo frente, em 14,10m com a Rua Pomerode; fundos, em 14,17m com a Rua 

Pomerode; lado direito em 31,72m com parte da rua Pomerode; e, pelo lado esquerdo, em 

30,02m com parte da Rua Pomerode; 

...” 

 

Art. 2° Fica incluído o inciso III-A ao art. 1º do Decreto nº 5297, de 05 de agosto de 2019, com 

a seguinte redação: 

 

“III-... 

 

III-A - parte ideal do terreno urbano, situado à Rua Pomerode, de propriedade de IBIZA 

ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA., de Matrícula sob o número de ordem 492, 

Livro 2, assim constituída: área de 1.984,94m2, fazendo frente, em 17,54m com a Rua 

Pomerode; fundos, em 14,47m com a Rua Pomerode; lado direito em 140,24m com parte da 

rua da Pomerode; e, pelo lado esquerdo, em 139,83m com parte da rua Pomerode; 

 ...”  

 

Art. 3° Ficam mantidos e ratificados os demais termos do Decreto nº 5279, de 05 de agosto de 

2019. 

 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à 

publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro 

de 2010. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 11 de novembro de 2021; 152° ano de Fundação; 87° ano de 

Emancipação Política. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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