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Decreto nº 043/2021. 

   

Declara de Utilidade Pública, para fins de Desapropriação 

Amigável ou Judicial, a área de terra localizada a estrada 

geral do Rio Sete, na localidade de Rio Sete, município de 

São Bonifácio/SC, de propriedade da José Jerônimo 

Selhorst e sua esposa Claudia Rech Selhorst. 

 

LAURINO PETERS, Prefeito Municipal de São 

Bonifácio, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o Decreto-Lei nº. 3365 de 21 

de junho de 1941; 

 

DECRETA: 

Art. 1
o
 Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, amigável ou judicial, uma área de terras situadas em área rural, localizadas 

na estrada geral – Rio Sete  – São Bonifácio - SC, com a área de 3.258,94 m2 (três mil,  

duzentos e cinquenta e oito metros e noventa e quatro decímetros quadrados), de 

propriedade de José Jerônimo Selhorst e sua esposa Cláudia  Rech Selhorst, que faz parte do 

imóvel registrado na matrícula n° 13.997, Livro n° 2-BU, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com as seguintes características e 

confrontações: 

1 - DESCRIÇÃO DO TERRENO – ÁREA PARCIAL A SER DESAPROPRIADA:  

NORTE confronta com José Jerônimo Selhorst (Matrícula n° 13.997); ao LESTE confronta 

com José Jerônimo Selhorst (Matrícula n° 13.997); ao SUL confronta em parte com a 

Estrada Geral Rio Sete e em parte com José Heinzen (Matrícula n° 29.748); e ao OESTE 

confronta com José Jerônimo Selhorst (Matrícula n° 13.997)”.  

1.1 - COORDENADAS, MEDIDAS E AZIMUTES –  

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT-01, de coordenadas N 6892679,720m e 

E 698893,460m deste segue com azimute de 166°39'22" e distância de 34,20m, 

confrontando neste trecho com José Jerônimo Selhorst (Matrícula n° 13.997), até o vértice 

PT-02, de coordenadas N 6892646,440m e E 698901,360m deste segue com azimute de 

229°52'5" e distância de 20,31m, confrontando neste trecho com José Heinzen (Matrícula n° 

29.748), até o vértice PT-03, de coordenadas N 6892633,340m e E 698885,830m deste 

segue com azimute de 229°52'5" e distância de 8,87m, confrontando neste trecho com José 

Heinzen (Matrícula n° 29.748), até o vértice PT-04, de coordenadas N 6892627,630m e E 



698879,040m deste segue com azimute de 224°2'46" e distância de 34,05m, confrontando 

neste trecho com José Heinzen (Matrícula n° 29.748), até o vértice até o vértice PT-05, de 

coordenadas N 6892603,150m e E 698855,370m deste segue com azimute de 310°20'18" e 

distância de 26,97m, confrontando neste trecho com a Estrada Geral Rio Sete, até o vértice 

até o vértice PT-06, de coordenadas N 6892620,610m e E 698834,810m deste segue com 

azimute de 3°57'12" e distância de 46,06m, confrontando neste trecho com José Jerônimo 

Selhorst (Matrícula n° 13.997), até o vértice até o vérticePT-07, de coordenadas N 

6892666,560m e E 698837,980m deste segue com azimute de 76°39'22" e distância de 

57,02m, confrontando neste trecho com José Jerônimo Selhorst (Matrícula n° 13.997), até o 

vértice até o vértice 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. 

Art. 2
o
 A área referida no artigo anterior destina-se a 

construção de Ginásio de Esportes e funcionamento da Escola do Rio Sete.   

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

publicação. 

                                                    São Bonifácio, 27 de dezembro 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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