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DECRETO Nº 108/2022 de 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

“ALTERA O ARTIGO 2º DO DECRETO 096/2022 DE 11 DE 

JUNHO DE 2022”. 

 

 

JADIR LUIZ DE SOUZA, Prefeito Municipal de Abdon 

Batista, Estado de Santa Catarina, no usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Abdon Batista, e; 

 

Considerando, a Lei Complementar nº 020/2011 de 02 de março de 2011, que 

instituiu o Plano Diretor Físico Territorial e dispõe sobre as normas, fixando 

objetivos e diretrizes urbanísticas do Município; e 

 

Considerando, a Lei Complementar nº 081/2021 de 11 de novembro de 2021 

que dispõe sobre o parcelamento do solo na área urbana, macrozona de 

expansão urbana e macrozona de expansão urbana de interesse turístico do 

município de Abdon Batista/SC e dá outras providencias, obedecendo as demais 

normas federais e estaduais relativas à matéria, especialmente a Lei Federal nº 

6.766/79 de 19 de dezembro de 1979 que disciplina a matéria do Parcelamento 

do Solo Urbano e dá outras providencias, alterada pela Lei Federal nº 9.785,99 

de 29 de janeiro de 1999, bem como a Lei Federal nº 13.465/2017 de 11 de julho 

de 2017 que regulamenta a regularização fundiária rural e urbana, sobre a 

liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a 

regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para 



aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, e 

Lei Estadual 17.492/2018 de 22 de janeiro de 2018 que dispõe obre a 

responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo, e as novas 

modalidades urbanísticas, para fins urbanos e rurais, no Estado de Santa 

Catarina e adota outras providências. 

 

Considerando ainda, o Decreto 096/2022 de 11 de junho de 2022, que autorizou 

o Desmembramento do imóvel rural matricula 11.845 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Anita Garibaldi/SC, situado na área de expansão urbana 

de interesse turístico, no município de Abdon Batista/SC, de propriedade do Sr. 

Rogério Rosa. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º -  Altera o artigo 2º do Decreto 096/2022 do dia 11 de junho de 

2022, que passará ter a seguinte redação. 

 

Art. 2º - O desmembramento de que trata o artigo 1º, refere-se ao imóvel 

localizado na Comunidade de Senhor Bom Jesus, interior do Município de Abdon 

Batista/SC, na macrozona de expansão urbana de interesse turístico. Sendo que 

da área total do imóvel, será desmembrado uma área superficial de 15.398,00m² 

(quinze mil, trezentos e noventa e oito metros quadrados) divididos em 18 

(dezoito) lotes, no Condomínio denominado “Recanto do Lago”.  

 

─ Lote A – com área superficial de 637,79m² (seiscentos e trinta e sete 

metros com setenta e nove centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 21,57 metros com terras do Lote B; 

- AO SUL em 5,53 e 7,09 metros com terras da matricula 12.813 do CRI 

de Anita Garibaldi/SC; 



- AO LESTE em 37,63 metros com terras da matricula 12.813 do CRI de 

Anita Garibaldi/SC; e 

- AO OESTE em 41,66 metros com a Estrada Municipal;  

 

─ Lote B – com área superficial de 453,85m² (quatrocentos e cinquenta 

e três metros com oitenta cinco centímetros), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 21,28 metros com terras do Lote C; 

- AO SUL em 21,57 metros com terras do Lote A; 

- AO LESTE em 16,75 metros com matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; e 

- AO OESTE em 12,00 metros com a Estrada Municipal e em 11,19 

metros com a Rua Boa Vista;  

 

─ Lote C – com área superficial de 459,23m² (quatrocentos e cinquenta 

e nove metros com vinte e três centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 25,86 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 15,71 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,41 metros com terra do Lote D; e 

- AO OESTE em 21,28 metros com terras do Lote B; 

 

─ Lote D – com área superficial de 542,74m² (quinhentos e quarenta e 

dois metros com setenta e quatro centímetros quadrados), possuindo as 

seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 23,59 metros e 2,48 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 15,72 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 23,66 metros e 3,42 metros com a Rua de Acesso ao 

Lago 1; e 



- AO OESTE em 24,41 metros com terras do Lote C; 

 

─ Lote 03 – com área superficial de 654,90m² (seiscentos e cinquenta e 

quatro metros com noventa centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 2,94 metros e 13,30 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 31,21 metros com a matricula 12.813 CRI Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 35,34 metros com terra do Lote 04; e 

- AO OESTE em 2,67 metros e 25,13 metros com a Rua de Acesso ao 

Lago 1; 

 

─ Lote 04 – com área superficial de 655,42m² (seiscentos e cinquenta e 

cinco metros com quarenta e dois centímetros quadrados), possuindo as 

seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 25,09 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 8,67 metros e 22,35 metros com a matricula 12.813 do 

CRI de Anita Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 22,07 metros com a Rua de Acesso ao Lago 2; e 

- AO OESTE em 35,34 metros com terras do Lote 03; 

 

─ Lote 05 – com área superficial de 690,53m² (seiscentos e noventa 

metros com cinquenta e três centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 27,90 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 22,03 metros e 5,97 metros com a matricula 12.813 do 

CRI de Anita Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,93 metros com terra do Lote 06; e 

- AO OESTE em 23,44 metros com a Rua de Acesso ao Lago 2; 

 



─ Lote 06 – com área superficial de 600,06m² (seiscentos metros com 

seis centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 23,99 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,95 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,26 metros com terra do Lote 07; e 

- AO OESTE em 24,93 metros com terras do Lote 05; 

 

─ Lote 07 – com área superficial de 596,60m² (quinhentos e noventa e 

seis metros com sessenta centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 23,83 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,23 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,14 metros com terras do Lote 08; e 

- AO OESTE em 25,26 metros com terras do Lote 06; 

 

─ Lote 08 – com área superficial de 600,72m² (seiscentos metros com 

setenta e dois centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 24,00 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 23,25 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,74 metros com terra do Lote 09; e 

- AO OESTE em 25,14 metros com terras do Lote 07; 

 

─ Lote 09 – com área superficial de 600,03m² (seiscentos metros com 

três centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 23,31 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 23,22 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,87 metros com terras do Lote 10; e 



- AO OESTE em 25,74 metros com terras do Lote 08; 

 

─ Lote 10 – com área superficial de 600,12m² (seiscentos metros com 

doze centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 23,70 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 23,55 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,94 metros com terras Loto 11; e 

- AO OESTE em 25,87 metros com terras do Lote 09; 

 

─ Lote 11 – com área superficial de 600,84m² (seiscentos metros com 

oitenta e quatro centímetros), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 24,86 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,45 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 23,82 metros com terras do Lote 12; e 

- AO OESTE em 24,94 metros com terras do Lote 10; 

 

─ Lote 12 – com área superficial de 600,14m² (seiscentos metros com 

quatorze centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 25,63 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 25,37 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 23,27 metros com terras do Lote 13; e 

- AO OESTE em 23,82 metros com terras do Lote 11; 

 

─ Lote 13 – com área superficial de 599,56m² (quinhentos e noventa e 

nove metros com cinquenta e seis centímetros quadrados), possuindo as 

seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 24,90 metros com a Rua Boa Vista; 



- AO SUL em 24,88 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,94 metros com terra do Lote 14; e 

- AO OESTE em 23,27 metros com terras do Lote 12; 

 

─ Lote 14 – com área superficial de 600,29m² (seiscentos metros com 

vinte nove centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 24,08 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,12 metros com a matricula 12.813 CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,08 metros com terra do Lote 15; e 

- AO OESTE em 24,94 metros com terras do Lote 13; 

 

─ Lote 15 – com área superficial de 600,66m² (seis centos metros com 

sessenta e seis centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 23,22 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,17 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,81 metros com terras do Lote 16; e 

- AO OESTE em 24,95 metros com terras do Lote 14; 

 

─ Lote 16 – com área superficial de 601,06m² (seiscentos e um metros 

com seis centímetros quadrados), possuindo as seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 22,88 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 24,71 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,85 metros com terra do Lote 17; e 

- AO OESTE em 25,81 metros com terras do Lote 15; 

 



─ Lote 17 – com área superficial de 599,26m² (quinhentos e noventa e 

nove metros com vinte e seis centímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: 

- AO NORTE em 24,44 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 23,38 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 25,36 metros com terras do Lote 18; e 

- AO OESTE em 24,85 metros com terras do Lote 16; 

 

─ Lote 18 – com área superficial de 555,72m² (quinhentos e cinquenta 

e cinco metros com setenta e dois centímetros quadrados), possuindo as 

seguintes confrontações: 

- AO NORTE em 24,00 metros com a Rua Boa Vista; 

- AO SUL em 20,89 metros com a matricula 12.813 do CRI de Anita 

Garibaldi/SC; 

- AO LESTE em 24,65 metros com terras de Rogério Rosa matricula 

11.845; e 

- AO OESTE em 25,36 metros com terras do Lote 17; 

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prefeitura Municipal de Abdon Batista, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

JADIR LUIZ DE SOUZA 

Prefeito Municipal  

Registrado e Publicado em data supra 
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