
 

 

   Edital de Notificação 

001/2023 

 

O Município de Campos Novos vem através de 

este edital notificar a todos os titulares de 

domínio, moradores, ocupantes internos, 

lindeiros e confrontantes externos e a quem 

interessar possa, que o núcleo urbano com 

matrícula nº. 36.192 está sendo objeto de 

Requerimento de REURB EM FORMATO DE 

REUB-E ATRAVÉS DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA 

conforme Artigo 23 e seguintes da Lei Federal 

13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, sendo que 

este núcleo urbano informal consolidado está 

em fase de regularização fundiária, no qual foi 

realizado o levantamento planialtimétrico e 

cadastral, com georreferenciamento, subscrito 

por profissional competente, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

afim de emissão de Matrículas Individualizadas 

aos detentores da Posse dos lotes na referida 

área bem como realização das benfeitorias 

necessárias para fins de Regularização 

Fundiária. 

 

Artigo 1º. Descrição Sucinta da área: Núcleo urbano, localizado no prolongamento das 

ruas XV de Novembro e Ivo Bernardon, no bairro São Sebastião, com a área total de 12.936,39 

m² (doze mil novecentos e trinta e seis metros e trinta e nove centímetros quadrados), imóvel 

que possui matricula geral nº. 36.192, conforme especificações constantes no anexo I deste 

Edital. 

 

Parágrafo primeiro: A área a ser regularizada engloba 04 (quatro) dos 09 (nove) 

Imóveis Urbanos da área, localizados no Bairro São Sebastião, no Município de Campos Novos 

– SC, que são atendidos pelo prolongamento ruas XV de Novembro e Ivo Bernardon que 

passarão ao Domínio Público Municipal de acordo com a Tabela de metragens disposta no 

mapa anexo. 



 

 

 

Artigo 2º. Dos equipamentos Urbanos Comunitários presentes na Referida Área: A 

área de intervenção possui os seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídas 

na área tais quais: 

 

 Arruamento envolvendo a maior parte da área da intervenção;  

 Energia Elétrica atendidas pela Celesc;  

 Água potável e tratamento de Esgoto fornecida pelo Samae, autarquia municipal de 

Água e Esgoto; 

 Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura Municipal; 

 Sinal de telefonia móvel TIM, OI e CLARO;  

 Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde. 

 

Artigo 3º: Os confrontantes serão notificados por atos próprios denominados de 

Anuências e Requerimentos e assinaturas no próprio mapa da REURB, salvo os posseiros que 

por motivos desconhecidos não forem encontrados, os quais serão alvos deste edital, sendo 

que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13 § 

1º do Decreto 9.31/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 13.465/2017.    

 

Parágrafo primeiro: Qualquer interessado em impugnar o Edital terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para a manifestação conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da 

Lei 13.465/2017. 

 

Parágrafo segundo: Os requerentes da REURB que dá origem ao presente Edital são os 

seguintes: 

 

NOME RUA LOTE CPF 

Adenir Antônio Santin Rua XV de Novembro 03 850.168.109-15 

Adenir Antônio Santin Rua XV de Novembro 04 850.168.109-15 



 

 

Sebastião Joarez Amaral 

Rua Ivo Bernardon, 

esquina com Antônio 

Pereira de Camargo 

06 492.357.379-15 

José Marcelo Amaral  

 
Rua Ivo Bernardon 07 436.524.339-04 

 

 

Artigo 4º: As impugnações ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de 30 

(trinta dias), a contar da data da publicação do presente edital no DOM (Diário Oficial dos 

Municípios) sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Campos Novos - SC endereçadas ao Prefeito Municipal e a comissão 

Municipal de Regularização Fundiária, com as devidas justificativas plausíveis que serão 

analisadas pelos setores responsáveis, bem como pela comissão municipal de Regularização 

Fundiária, ficando a critério da Comissão Municipal, acatar ou não as devidas impugnações de 

acordo com as suas razões conforme Artigo 20 da Lei 13.465/2017. 

Artigo 5º: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias 

considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital inclusive pelos 

lindeiros internos e confrontantes externos ao loteamento conforme prevê lei Federal 

13.465/2017 artigos 20 § 1o, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o 

ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017. 

Artigo 6º: Cópia integral do Edital e de seus anexos poderá ser solicitada junto à 

Prefeitura Municipal. 

Campos Novos - SC, 11 de janeiro de 2023. 

 

 

 

GILMAR MARCO PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Art. 31 § 5º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 

Mapa da área objeto de REURB 

(Cópia do mapa físico pode ser solicitada junto à Secretaria de Planejamento do Município 

de Campos Novos) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II  

Art. 31 § 5º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017 

MEMORIAL DESCRITIVO TOTAL DA ÁREA 

 

 

Terreno Urbano, com área superficial de 12.981,45 m², ( Doze mil novecentos e oitenta e um 

metros e quarenta e cinco decímetros quadrados), sendo a ÁREA TOTAL, situado no lado ímpar 

da Rua Antônio Pereira de Camargo, distante 64,43 metros da esquina com a Rua Tancredo 

Neves, Bairro São Sebastião, neste Município de Campos Novos-SC, registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca com matrícula sob o nº 36.192 e possui as seguintes 

confrontações: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO Inicia-se no marco denominado 'V0', 

Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, Fuso 22, 

Elipsóide GRS 1980, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 478499.87 m 

e N= 6969431.49 m dividindo-o com o José Luiz Debastiani e outros mat nº 6052; Daí segue 

confrontando com José Luiz Debastiani e outros mat nº 6052 com o azimute de 141°39'38" e a 

distância de 31.03 m até o marco 'V1' (E=478519.12 m e N=6969407.16 m); Daí segue 

confrontando com Rua 15 de Novembro com o azimute de 176°01'47" e a distância de 18.49 m 

até o marco 'V2' (E=478520.40 m e N=6969388.71 m); Daí segue confrontando com Helio dos 

Santos mat nº 21917 com o azimute de 139°59'48" e a distância de 13.12 m até o marco 'V3' 

(E=478528.83 m e N=6969378.65 m); Daí segue confrontando com Lucas Gonçalves Rayzel mat 

nº 8446 com o azimute de 139°59'48" e a distância de 24.00 m até o marco 'V4' (E=478544.26 

m e N=6969360.27 m); Daí segue confrontando com Leomir Moretto de Almeida mat nº 17813 

com o azimute de 139°59'48" e a distância de 14.00 m até o marco 'V5' (E=478553.26 m e 

N=6969349.55 m); Daí segue confrontando com Maurilio Castro Compagnoni mat nº 27938 

com o azimute de 139°59'48" e a distância de 10.56 m até o marco 'V6' (E=478560.05 m e 

N=6969341.46 m); Daí segue com o azimute de 196°20'42" e a distância de 9.31 m até o marco 

'V7' (E=478557.43 m e N=6969332.52 m); Daí segue confrontando com Marco Antônio 

Compagnoni - Posseiro com o azimute de 232°53'29" e a distância de 12.00 m até o marco 'V8' 

(E=478547.86 m e N=6969325.28 m); Daí segue com o azimute de 142°54'53" e a distância de 

10.52 m até o marco 'V9' (E=478554.20 m e N=6969316.88 m); Daí segue confrontando com 

Rua Antônio Pereira de Camargo com o azimute de 233°24'07" e a distância de 54.22 m até o 

marco 'V10' (E=478510.68 m e N=6969284.56 m); Daí segue com o azimute de 233°24'07" e a 

distância de 21.99 m até o marco 'V11' (E=478493.02 m e N=6969271.45 m); Daí segue com o 

azimute de 233°24'07" e a distância de 13.96 m até o marco 'V12' (E=478481.82 m e 

N=6969263.13 m); Daí segue confrontando com Adiles dos Reis mat nº 16154 com o azimute 

de 292°52'07" e a distância de 29.35 m até o marco 'V13' (E=478454.78 m e N=6969274.54 m); 

Daí segue confrontando com Ines Justina Saurin Zanão mat nº 1155 com o azimute de 



 

 

287°47'27" e a distância de 18.96 m até o marco 'V14' (E=478436.72 m e N=6969280.33 m); 

Daí segue confrontando com Espólio de Irineu Armando Osorio mat nº 7156 com o azimute de 

310°33'58" e a distância de 15.65 m até o marco 'V15' (E=478424.83 m e N=6969290.51 m); 

Daí segue com o azimute de 310°33'58" e a distância de 13.18 m até o marco 'V16' 

(E=478414.82 m e N=6969299.08 m); Daí segue com o azimute de 310°33'58" e a distância de 

2.00 m até o marco 'V17' (E=478413.30 m e N=6969300.38 m); Daí segue confrontando com 

Aujor Joao Vieira mat nº 14049 com o azimute de 316°13'45" e a distância de 13.02 m até o 

marco 'V18' (E=478404.29 m e N=6969309.78 m); Daí segue confrontando com Lajeado da 

Restinga e do outro lado com Maria do Rosario Ribeiro - Posseira e Claudecir Durli mat nº 

34472 com o azimute de 47°43'19" e a distância de 43.48 m até o marco 'V19' (E=478436.46 m 

e N=6969339.03 m); Daí segue confrontando com Rua Ivo Bernardon com o azimute de 

37°04'46" e a distância de 12.17 m até o marco 'V20' (E=478443.79 m e N=6969348.74 m); Daí 

segue confrontando com Lajeado da Restinga e do outro lado com Espólio de Odilon Souza 

mat nº 16807 e Joao Osvaldo dos Santos mat nº 16804 com o azimute de 35°48'12" e a 

distância de 2 65.04 m até o marco 'V21' (E=478481.84 m e N=6969401.49 m); Daí segue com 

o azimute de 30°59'50" e a distância de 35.01 m até o marco 'V0' (E=478499.87 m e 

N=6969431.49 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito. 

Campos Novos, 11 de janeiro de 2023. 

 ___________________ Murilo Spillere Milanez Engº Agrimensor CREA 100490-3 
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