
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13/2021 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S 

 

O Município de Mirim Doce-SC, por intermédio do Município Mirim Doce, entidade de 

direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 95.952.248/0001-69, localizada na Rua Alfredo 

Cordeiro, 220 – Centro de Mirim Doce-SC, neste ato representada pelo seu Prefeito 

Municipal, Bernardo Peron, vem através deste edital NOTIFICAR a todos os titulares de 

domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados e, especialmente, aos Cintia 

Borghesan de Liz e Escola de Educação Básica Bruno Heidrich, que o núcleo urbano 

informal consolidado denominado de Boa Vista 3  (NUI_3136), encontra-se em processo 

de Regularização Fundiária, na modalidade Interesse SOCIAL, conforme Lei Federal nº 

13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018. Para o núcleo urbano informal consolidado 

em questão foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com 

georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), bem como outros elementos necessários, afim de emissão 

de matrículas individualizadas aos detentores da posse dos unidades imobiliárias no referido 

núcleo urbano, a ser registrada no respectivo Oficio de Registro de Imóveis de Taió-SC. 

 

O Núcleo Urbano Informal, denominado Núcleo Urbano Informal Boa Vista 3, código de 

identificação NUI_3136, situado no Bairro Boa Vista, Zona Urbana do Município de Mirim 

Doce, Estado de Santa Catarina, com característica residencial, contendo a área de 4784.58 

m² (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro metros quadrados e cinquenta e oito e 

decímetros quadrados) e perímetro de 622.35 m (seiscentos e vinte e dois metros e trinta e 

cinco centímetros), assim descrito: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P0, de 

coordenadas N 6990739.96390 m e E 592547.93980 m; deste, segue confrontando com 

Terras de Manoel Dusmann e Henrique de Espíndola, com os seguintes azimute plano e 

distância:135°10'19.72'' e 30.19; até o vértice P1, de coordenadas N 6990718.55013 m e E 

592569.22528 m; deste, segue confrontando com Terras de Antonio Geremias, com os 

seguintes azimute plano e distância:203°25'41.68'' e 8.63; até o vértice P2, de coordenadas 



N 6990710.63207 m e E 592565.79419 m; deste, segue confrontando com Terras de Antonio 

Geremias, com os seguintes azimute plano e 4 distância:203°25'41.68'' e 26.48; até o vértice 

P3, de coordenadas N 6990686.33966 m e E 592555.26771 m; deste, segue confrontando 

com Terras de Antonio Geremias, com os seguintes azimute plano e distância:298°33'24.42'' 

e 0.47; até o vértice P4, de coordenadas N 6990686.56488 m e E 592554.85388 m; deste, 

segue confrontando com Terras de Antonio Geremias, com os seguintes azimute plano e 

distância:165°39'12.37'' e 28.16; até o vértice P5, de coordenadas N 6990659.28130 m e E 

592561.83200 m; deste, segue confrontando com Terras de Antonio Geremias, com os 

seguintes azimute plano e distância:82°59'16.72'' e 13.43; até o vértice P6, de coordenadas 

N 6990660.92130 m e E 592575.16560 m; deste, segue confrontando com Terras de Antonio 

Geremias, com os seguintes azimute plano e distância:80°50'46.74'' e 4.21; até o vértice P7, 

de coordenadas N 6990661.59130 m e E 592579.32360 m; deste, segue confrontando com 

Proprietário Não Identificado, com os seguintes azimute plano e distância:165°42'44.13'' e 

17.21; até o vértice P8, de coordenadas N 6990644.91200 m e E 592583.57130 m; deste, 

segue confrontando com Proprietário Não Identificado, com os seguintes azimute plano e 

distância:32°10'29.03'' e 13.44; até o vértice P9, de coordenadas N 6990656.28964 m e E 

592590.72918 m; deste, segue confrontando com Proprietário Não Identificado, com os 

seguintes azimute plano e distância:154°30'52.66'' e 13.70; até o vértice P10, de coordenadas 

N 6990643.92360 m e E 592596.62360 m; deste, segue confrontando com Proprietário Não 

Identificado, com os seguintes azimute plano e distância:154°30'52.66'' e 21.51; até o vértice 

P11, de coordenadas N 6990624.51090 m e E 592605.87690 m; deste, segue confrontando 

com Proprietário Não Identificado, com os seguintes azimute plano e distância:239°19'3.16'' 

e 36.30; até o vértice P12, de coordenadas N 6990605.98930 m e E 592574.66120 m; deste, 

segue confrontando com Rua João Bernardino, com os seguintes azimute plano e 

distância:239°19'3.16'' e 10.56; até o vértice P13, de coordenadas N 6990600.59836 m e E 

592565.57548 m; deste, segue confrontando com Proprietário Não Identificado, com os 

seguintes azimute plano e distância:348°08'6.63'' e 21.11; até o vértice P14, de coordenadas 

N 6990621.25760 m e E 592561.23514 m; deste, segue confrontando com Proprietário Não 

Identificado, com os seguintes azimute plano e distância:345°39'12.37'' e 60.49; até o vértice 

P15, de coordenadas N 6990679.86477 m e E 592546.24563 m; deste, segue confrontando 



com Proprietário Não Identificado, com os seguintes azimute plano e 

distância:298°33'24.42'' e 27.05; até o vértice P16, de coordenadas N 6990692.79734 m e E 

592522.48300 m; deste, segue confrontando com Proprietário Não Identificado, com os 

seguintes azimute plano e distância:285°31'7.18'' e 41.31; até o vértice P17, de coordenadas 

N 6990703.84940 m e E 592482.68090 m; deste, segue confrontando com Terras de Ataide 

Ribeiro, com os seguintes azimute plano e distância:180°58'35.50'' e 16.07; até 5 o vértice 

P18, de coordenadas N 6990687.78630 m e E 592482.40710 m; deste, segue confrontando 

com Terras de Ataide Ribeiro, com os seguintes azimute plano e distância:92°03'29.05'' e 

1.21; até o vértice P19, de coordenadas N 6990687.74280 m e E 592483.61760 m; deste, 

segue confrontando com Terras de Ataide Ribeiro, com os seguintes azimute plano e 

distância:121°20'43.46'' e 10.92; até o vértice P20, de coordenadas N 6990682.06000 m e E 

592492.94750 m; deste, segue confrontando com Terras de Miguel Ribeiro, com os 

seguintes azimute plano e distância:198°30'6.71'' e 6.09; até o vértice P21, de coordenadas 

N 6990676.28260 m e E 592491.01420 m; deste, segue confrontando com Terras de Miguel 

Ribeiro, com os seguintes azimute plano e distância:172°36'28.10'' e 16.66; até o vértice 

P22, de coordenadas N 6990659.75940 m e E 592493.15790 m; deste, segue confrontando 

com Terras de Messias Alves Ribeiro, com os seguintes azimute plano e 

distância:252°06'59.67'' e 9.67; até o vértice P23, de coordenadas N 6990656.78940 m e E 

592483.95350 m; deste, segue confrontando com Terras de Orlando Juvenal Blau, com os 

seguintes azimute plano e distância:340°49'48.57'' e 32.34; até o vértice P24, de coordenadas 

N 6990687.33650 m e E 592473.33390 m; deste, segue confrontando com Terras de Orlando 

Juvenal Blau, com os seguintes azimute plano e distância:338°51'31.89'' e 22.95; até o 

vértice P25, de coordenadas N 6990708.74340 m e E 592465.05600 m; deste, segue 

confrontando com Rua João Bernardino, com os seguintes azimute plano e 

distância:340°00'42.81'' e 12.28; até o vértice P26, de coordenadas N 6990720.28774 m e E 

592460.85692 m; deste, segue confrontando com Terras de Agro Industrial Bruno Heidrich 

S.A., com os seguintes azimute plano e distância:105°31'7.18'' e 67.88; até o vértice P27, de 

coordenadas N 6990702.12703 m e E 592526.25958 m; deste, segue confrontando com 

Terras de Agro Industrial Bruno Heidrich S.A., com os seguintes azimute plano e 

distância:118°33'24.42'' e 7.65; até o vértice P28, de coordenadas N 6990698.46930 m e E 



592532.98040 m; deste, segue confrontando com Terras de Agro Industrial Bruno Heidrich 

S.A., com os seguintes azimute plano e distância:19°00'0.34'' e 14.12; até o vértice P29, de 

coordenadas N 6990711.81711 m e E 592537.57644 m; deste, segue confrontando com 

Terras de Agro Industrial Bruno Heidrich S.A., com os seguintes azimute plano e 

distância:20°12'47.46'' e 29.99; até o vértice P0, de coordenadas N 6990739.96390 m e E 

592547.93980 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas 

encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -51, tendo 

como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM. 

O perímetro acima está inserido na área da seguinte matrícula n° 2601 no Cartório 

de Registro de Imóveis de Taió-SC. 

 

Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados são notificados 

por este edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do eventual direito de 

que os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo 

com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do 

Decreto Federal nº 9.310/2018.  

As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, sendo 

protocoladas na Prefeitura Municipal, setor de Administração, com as devidas justificativas 

plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o procedimento 

extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 

e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.  

Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como 

aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital. Será o presente edital, por extrato, 

afixado nos átrios da Prefeitura, e publicado uma vez na imprensa oficial e outra no jornal 

de circulação local. 

                                       ___________________________________ 

Bernardo Peron 

Prefeitura Municipal de Mirim Doce 


