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DECRETO nº 038/2021. 

   

 
 
 

AUTORIZA DESMEMBRAMENTO. 

 

 

 

LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São 

Bonifácio, no uso de suas atribuições legais,   

 

 

 

DECRETA: 
  

 

Art. 1º Fica autorizado por este ato o desmembramento de 

01(um) lote do imóvel urbano com área total 942,25m2, situado na esquina da Rua Jorge 

Lehmkuhl com a Avenida 29 de Dezembro, nesta cidade de São Bonifácio – SC, de propriedade 

de Ana Nienkoetter Buss, matriculado sob o nº 27.972, livro 2, do Registro de Imóveis de Santo 

Amaro da Imperatriz/SC, sendo desmembrada a área total de 471,12m2 (01 lote), remanescendo 

a área de 471,13m2, conforme descrito no Levantamento Topográfico e Memorial descrito 

datado de junho de 2020, que se encontra arquivado nesta municipalidade. 

 

Art. 2º A área a ser desmembrada possui a seguinte 

característica e coordenada, medidas e azimutes:  

 

 

ÁREA DESMEMBRADA: 

 

“Um terreno urbano situado na Rua Jorge Lehmkuhl, no Bairro Centro, no município de 

São Bonifácio/SC, com a área total de 471,12m² (quatrocentos e setenta e um metros e doze 

decímetros quadrados), com a seguinte confrontação: ao NOROESTE, confronta com a 

propriedade de Ana Nienkötter Buss (matrícula n° 27.975); ao SUDOESTE confronta com a 

propriedade de Ana Nienkötter Buss (matrícula n° 27.973); ao NORDESTE, confronta com a 

Área Remanescente de Ana Nienkötter Buss (matrícula n° 27.972); e ao SUDESTE, confronta 

com a Rua Jorge Lehmkuhl”. 

 



 COORDENADAS, MEDIDAS E AZIMUTES DA ÁREA À DESMEMBRAR: 

 

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt-01, de coordenadas N 

6.912.354,035m e E 703.795,778m, deste segue com azimute de 324°43'3" e distância 30,32m, 

confrontando neste trecho com Ana Nienkötter Buss (Matrícula n° 27.973), até o vértice Pt-02, 

de coordenadas N 6.912.378,783m e E 703.778,267m; deste segue com azimute de 59°25'54" e 

distância de 16,10m, confrontando neste trecho com Ana Nienkötter Buss (Matrícula n° 27.975), 

até o vértice Pt-07, de coordenadas N 6.912.386,972m e E 703.792,120m; deste segue com 

azimute de 144°43'3" e distância de 28,40m, confrontando neste trecho com a Área 

Remanescente de Ana Nienkötter Buss (matrícula n° 27.972), até o vértice Pt-06, de 

coordenadas N 6.912.363,786m e E 703.808,525m; deste segue com azimute de 232°36'31" e 

distância de 16,06m, confrontando neste trecho com a Rua Jorge Lemkuhl, até Pt-01, o ponto 

inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 

ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas 

ao Mediano Central 51° WGr, tendo como Datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, 

distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM”. 

 

 

ÁREA REMANESCENTE: 

 

“Um terreno urbano situado na esquina da Rua Jorge Lehmkuhl, com a Avenida 29 de 

Dezembro, no Bairro Centro, no município de São Bonifácio/SC, com a área total de 471,13m² 

(quatrocentos e setenta e um metros e treze decímetros quadrados), com a seguinte 

confrontação: ao SUDOESTE confronta com a Área à Desmembrar de Ana Nienkötter Buss 

(matrícula n° 27.972); ao NOROESTE, confronta com a propriedade de Ana Nienkötter Buss 

(matrícula n° 27.975); ao NORTE confronta com a propriedade de Ana Nienkötter Buss 

(matrícula n° 27.975); ao LESTE, confronta com a Avenida 29 de Dezembro; e ao SUDESTE, 

confronta com a Rua Jorge Lehmkuhl”. 

 

 COORDENADAS, MEDIDAS E AZIMUTES DA ÁREA REMANESCENTE: 

 

 

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT-07, de coordenadas N 

6.912.386,972m e E 703.792,120m; deste segue com azimute de 59°25'54" e distância de 2,53m, 

confrontando neste trecho com Ana Nienkötter Buss (Matrícula n° 27.975), até o vértice Pt-03, 

de coordenadas N 6.912.388,260m e E 703.794,312m; deste segue com azimute de 91°22'45" e 

distância de 28,61m, confrontando neste trecho com Ana Nienkötter Buss (Matrícula n° 27.975), 

até o vértice Pt-04, de coordenadas N 6.912.387,571m e E 703.822,916m; deste segue com 

azimute de 181°15'58" e distância de 13,02m, confrontando neste trecho com a Avenida 29 de 

Dezembro, até o vértice Pt-05, de coordenadas N 6.9123.74,557m e E 703.822,628m; deste 

segue com azimute de 232°36'31" e distância de 17,73m, confrontando neste trecho com a Rua 

Jorge Lemkuhl, até o vértice PT-06, de coordenadas N 6.912.363,786m e E 703.808,525m; deste 

segue com azimute de 324°43'3" e distância de 28,40m, confrontando neste trecho com a Área à 

Desmembrar de Ana Nienkötter Buss (matrícula n° 27.972), até PT-07, o ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 



Mediano Central 51° WGr, tendo como Datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, 

áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM”. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, sobremaneira o Decreto nº 117/2020. 

São Bonifácio, 24 de novembro de 2021. 

 

 

Laurino Peters 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Decreto foi publicado e registrado na 

Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra. 

 

 

 

Luís Rohling 

Chefe de Gabinete 
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