
 

 

DECRETO Nº 258/2022 

 

DISPÕE SOBRE A LIBERAÇÃO DA “FASE II” 

DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO 

“LOTEAMENTO IMPÉRIO DO SOL”, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, no 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com o Inciso VI, do Artigo 66, da Lei Orgânica 

Municipal, e Artigo 85 da Lei Ordinária Municipal nº 4.068/2015; 

CONSIDERANDO as obrigações dispostas no Termo de 

Ajustamento de Conduta firmado entre o Loteador e o Município; 

CONSIDERANDO o Laudo Técnico realizado pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura junto ao empreendimento, dando conta 

da correta execução da “Fase II” das obras de infraestrutura do 

Loteamento Império do Sol; 

CONSIDERANDO o teor da Ata nº 5/2022 da Comissão Especial 

de Análise, Fiscalização e Aprovação do Parcelamento do Solo do 

Município que deliberou pela liberação da “Fase II” do Loteamento. 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica liberada a “Fase II” das obras de 

infraestrutura de parcelamento do solo urbano denominado 

Loteamento Império do Sol. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas eventuais disposições em contrário. 

 

Xaxim (SC), 30 de junho de 2022. 

 

 

EDILSON ANTONIO FOLLE 

Prefeito Municipal 



 

ANEXO 

 

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA 

 

 

No dia 06/06/2022, foi realizada visita técnica ao Loteamento Império do Sol, de 

propriedade de TMD Empreendimentos SPE Ltda., localizado no Bairro Chagas, 

município de Xaxim, com o objetivo de verificar a execução da infraestrutura básica: 

abertura de vias, pavimentação asfáltica, demarcação de lotes, quadras e logradouros, 

rede para escoamento de águas pluviais, rede elétrica, iluminação pública, rede de 

distribuição de água e sinalização horizontal e vertical. 

A execução da infraestrutura básica do loteamento é de total responsabilidade do 

loteador/empreendedor. 

A presente vistoria é referente à segunda etapa da execução da infraestrutura do 

loteamento, que compreende as quadras n°805, 806, 807, 808, 809, 810 e 811. Restando 

ainda a terceira etapa a ser executada. 

Nesta etapa do loteamento, foram pavimentadas em asfalto as seguintes ruas: Rua 

Judith Rosa Favretto Dalmolin (entre as Ruas Nelson Dalmolin e José Dalmolin), 

Alameda Império do Sol, Rua Francisco Dalmolin, Rua Antônio Doro Dalmolin, Rua 

Albino Teodoro Dalmolin (entre as Ruas Nelson Dalmolin e Brasília), Rua Rosa 

Dalmolin, Rua José Dalmolin, Rua Natal (entre as Ruas José Dalmolin e Brasília) e Rua 

Brasília. 

 



 

 

Foto 01: ruas com pavimentação asfáltica, rede de distribuição de energia elétrica, iluminação pública e 

drenagem pluvial. 

 

 
Foto 02: pavimentação asfáltica, meios-fios (parcialmente danificado), drenagem pluvial e rede elétrica. 

 



 

 A drenagem de águas pluviais foi executada conforme projeto aprovado, tanto em 

relação ao diâmetro da tubulação, quanto na disposição das bocas-de-lobo.  

A rede de energia elétrica também está executada. 

 
Foto 03: boca-de-lobo executada. 

 



 

 
Foto 04: rua com asfalto, boca-de-lobo, meios-fios, rede elétrica, iluminação pública e área verde cercada. 

 

 
Foto 05: Rua Brasília, que divide a etapa dois da etapa três da execução das obras. 

 



 

A demarcação de lotes e quadras está parcialmente executada. Os marcos de 

alinhamento e nivelamento das esquinas (em concreto) não foram implantados. 

A sinalização horizontal e vertical das vias ainda não foi executada, tendo sido 

apresentado pelo empreendedor, para reanálise e aprovação, junto aos departamentos de 

engenharia e trânsito do Município, o projeto referente à sinalização, sendo que o mesmo 

ainda se encontra em análise. 

 

 

 

Xaxim-SC, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

      

Daniel Cenci 

Engenheiro Agrônomo – Crea-SC 109879-9 

Departamento de Topografia 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
 

 


