
 

 

DECRETO Nº 1.365, DE 26 DE ABRIL DE 2021. 

 

“PROMOVE O DESDOBRAMENTO E REMEMBRAMENTO 

DO LOTE URBANO Nº 05, DE PROPRIEDADE DE 

ARMANDO OLOMIRO BENDER E OLIVIA XAVIER DOS 

SANTOS, LOCALIZADA NA RUA TRÊS DE MAIO”. 

 

DECRETA 

Art. 1º. Fica desmembrado PARTE DO LOTE URBANO Nº 05 (cinco), sito no perímetro 

urbano na cidade de Barra Bonita-SC, de propriedade de ARMANDO OLOMIRO BENDER 

E OLIVIA XAVIER DOS SANTOS, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de São 

Miguel do Oeste sob nº 36.701, em conformidade com as seguintes denominações e 

confrontações: 

 

Desdobramento 

 

Parte do Lote n. 05 com área de 44,95 m² com a seguinte confrontação: 

AO OESTE: com parte do lote urbano n° 05-A, por linha seca medindo 61,50 metros;  

AO LESTE: com a Rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 45,99 metros;  

AO SUDESTE: com a Rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 15,29 metros.  

 

Parte do lote urbano n° 05-B com a área de 52,73m² com a seguinte confrontação: 

AO OESTE: com a Rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 61,50 metros;  

AO LESTE: com parte do lote urbano n° 05-B, por duas linhas secas medindo 44,33 metros e 

10,48 metros;  

AO SUDESTE: com parte do lote urbano n° 06, por linha seca medindo 6,53 metros.  

 

Remembramento 

 

Parte do lote urbano n° 05 com a área de 435,05m² e p/ lote urbano n° 05-A com a área de 

52,73m² formando um único imóvel de 487,78 m² confrontando em conjunto: 

AO NORDESTE: parte da chácara n° 09, por linha seca medindo 8,00 metros; 

AO LESTE E SUDESTE: com o lote urbano n° 05-B, por duas linhas secas medindo 44,33 

metros e 10,48 metros; 

AO SUDESTE: parte do lote urbano n° 06, por linha seca medindo 6,53 metros;  



 

 

 

AO SUDOESTE: com a Rua Três de Maio, medindo 8,00 metros;  

AO NOROESTE: com parte do lote urbano n° 05-A, por linha seca medindo 15,29 metros; 

AO OESTE: com parte do lote urbano n° 05-A, por linha seca medindo 45,99 metros. 

 

Parte do Lote urbano n° 05-A, objeto da matrícula n° 36.700, com a área de 360,00 m² e p- 

lote urbano n° 05 com a área de 44,95 m², formando um único imóvel com 404,95 m², 

confrontando em conjunto: 

AO NOROESTE: com o lote urbano n° 04, por linha seca medindo 60,00 metros; 

AO LESTE: com a Rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 45,99 metros; 

AO SUDESTE: com a Rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 15,29 metros; 

AO SUL: com a Rua Três de Maio, medindo 12,00 metros. 

 

Remanescente 

 

Parte do Lote Urbano n° 05-B, com a área de 307,27 m², confrontando: 

AO OESTE: com a rua de acesso à Linha Arapongas, medindo 44,33 metros e 10,48 metros; 

AO SUDOESTE: com parte do lote urbano n° 06, por linha seca medindo 53,47 metros; 

AO NORDESTE: Com parte da chácara n° 09, por linha seca medindo 12,00 metros. 

 

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

 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra Bonita/SC, em 26 de abril de 2021. 

 

 

 

 

AGNALDO DERESZ 

Prefeito Municipal 

 


