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APROVA PROJETO DE LOTEAMENTO CAMPO VERDE, DE PROPRIEDADE DE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso
das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo artigo 96 da Lei Orgânica
Municipal, com fundamento na Lei Complementar nº 35/2006 e suas alterações, Lei nº
074/2012 e suas alterações, Lei 156/2019, e de conformidade com o disposto no art. 12
da Lei Federal nº 6.766/1979, art. 1º da Lei Estadual nº 6.063/1982 e, considerando a
aprovação técnica exarada para o requerimento protocolado sob o nº 3990/2020;
DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o projeto do loteamento, com a denominação
“LOTEAMENTO CAMPO VERDE”, situado à Rua Walter Pscheidt, no bairro Vista
Alegre, conforme plantas do projeto urbanístico, memorial descritivo, projeto de
esgotamento sanitário, projeto de abastecimento de água potável, projeto de
microdrenagem pluvial, projeto de arborização das vias, projeto de iluminação pública e
distribuição de energia elétrica, cronograma de execução de obras e placa no
empreendimento, documentos estes em poder desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º - O LOTEAMENTO CAMPO VERDE, de propriedade de
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, cujo imóvel a ser loteado está matriculado sob o nº
13.333 no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Negrinho, com área total de
54.176,35m², distribuída da seguinte forma:
LOTEAMENTO CAMPO VERDE (Matrícula 13.333)
Área total do imóvel de matrícula nº 13.333
Área total loteada
Nº total de lotes
Área total de lotes
Área de abertura de ruas
Área verde
Área Institucional - comunitária
Área total de destinação pública

54.176,35m²
54.176,35m²
126
29.104,39 m²
13.543,56 m²
7.083,30 m²
4.445,10 m²
25.071,96 m²

Art. 3º - Ficam integradas ao domínio e patrimônio público municipal como
área institucional comunitária, sistema viário e área verde desde a data de registro do
loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos Lei Municipal nº 074/2012 e
suas alterações, Lei Complementar nº 35/2006 e Lei Federal nº 6.766/1979, as áreas de
terras destinadas à implantação de equipamentos comunitários, área verde e sistema de
circulação, a seguir mencionadas:
I - LOTEAMENTO CAMPO VERDE (Matrícula 13.333)
a) um terreno com área de 7.083,30m² destinado como ÁREA VERDE,
conforme projeto e memorial descritivo.
b) um terreno com área de 3.176,60m² destinado como ÁREA
INSTITUCIONAL I - ÁREA COMUNITÁRIA, conforme projeto e memorial descritivo.
c) um terreno com área de 1.268,50m² destinado como ÁREA
INSTITUCIONAL II - ÁREA COMUNITÁRIA, conforme projeto e memorial descritivo.
__________________________________________________________________________________________________
AVENIDA RICHARD S. DE ALBUQUERQUE Nº 200, CENTRO – FONE/FAX: (47) 36463600 – CNPJ: 83.102.756/0001-79
E-mail: contato@rionegrinho.sc.gov.br
www.rionegrinho.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14185 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

2

Art. 4º - O loteamento ora aprovado deverá ser registrado no Cartório de
Registro de Imóveis no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
publicação deste Decreto, sob pena de caducidade da aprovação.
Art. 5º - A implantação das obras de infraestrutura e a instalação de
equipamentos previstos no processo de aprovação mencionadas no art. 1º deste
Decreto, deverão ser executados de acordo com o Cronograma Físico de Implantação de
Obras de Infraestrutura apresentado, no prazo máximo de 5 anos, a contar da data de
emissão do Alvará de início de obras.
Parágrafo único – O Alvará de início de execução de obras somente será
concedido após o registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 6º - São parte do processo de Aprovação do Loteamento CAMPO
VERDE, além deste Decreto, todos os projetos e documentos mencionados e
devidamente aprovados, Parecer Técnico de Aprovação Final e Certidões nº 817/2020 e
nº 818/2020.
Art. 7º - A aprovação do loteamento não exime o proprietário pelo
cumprimento de todas e quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove
não terem sido integralmente cumpridas, de conformidade com a Lei nº 74/2012 e suas
alterações, Lei Complementar nº 35/2006 e suas alterações, Lei nº 156/2019 e suas
alterações e demais disposições legais.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 09 de dezembro de 2020.

JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal

WAGNER ALBUQUERQUE
Secretário Interino de Administração
e Recursos Humanos
Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 09 de dezembro de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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