
 

                

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 211/2021 
 

A Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa 

Catarina (ADEHASC), vem através deste edital notificar a todos os 

moradores, ocupantes internos, lindeiros e confrontantes externos e a 

quem interessar que a localidade denominada de LOTEAMENTO 

COHAB está em fase de regularização fundiária em formato de 

REURB-S e REURB-E, através da  LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA, 

conforme Artigo 23 da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto nº 

9.310/2018, sendo que este loteamento denominado de Loteamento 

Cohab, localizado no município de Salto Veloso/SC onde foi realizado 

o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, 

subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), afim de emissão de matriculas 

individualizadas aos detentores dos lotes no referido loteamento, bem 

como realização das benfeitorias necessárias para fins de Regularização 

Fundiária objeto da matricula nº 13.883, registrada no CRI de 

Videira/SC.  

 
Artigo 01. Descrição Sucinta da área: O Loteamento Cohab pertence a matricula nº 13.883 de 

propriedade do Município de Salto Veloso, registrada no CRI de Videira/SC.  
 

 

Artigo 01.2 Com Área total dos lotes a serem regularizados de 5.139,60 m², sendo essa uma área com 

uma concentração de 21 lotes, de mais de 20 famílias ali residindo e com uma população de aproximadamente 

75 pessoas.  O loteamento é atendido pelas Ruas Deonilda Vivan, Rua Vereador Rodolfo Untenberger, 

Rua Sete de Setembro e Rua Afonso Dresch, que passará ao Domínio Público Municipal de acordo com a 

Tabela de metragens citados abaixo. com as seguintes configurações: 
 

Art. 53.  Com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao 

patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os 

prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de 

regularização fundiária aprovado. 

  

Parágrafo único.  A requerimento do Município, o oficial de registro de 

imóveis abrirá matrícula para as áreas que tenham ingressado no domínio público. 
 

LOTEAMENTO: COHAB 

PROPRIETÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO/SC 

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC 

ÁREA DO IMÓVEL: 145.320,12 m² CONFORME MATRÍCULA N° 13.883 DA COMARCA 

VIDEIRA– SC. 

 

QUADRO TOTAL DE ÁREAS: QUADRA A, B e C 

ÁREA TOTAL OBJETO DA REURB 5.319,60 m² 

 
QUADRO DE ÁREAS: QUADRA A 

  

  

  

  
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 

SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA ADEHASC 

Rua: Santos Dumont, 536 – 89.900-000 – São Miguel do Oeste – SC. 

CNPJ nº 78.486.875/0001-32 / Fone: (49) 3622. 4494 e 3622.3137 

 



 

                

ÁREA TOTAL DA QUADRA A 1.339,43 m² 

 

QUADRO DE ÁREAS: QUADRA B 

ÁREA TOTAL DA QUADRA B 1.945,66 m² 

 

QUADRO DE ÁREAS: QUADRA C 

ÁREA TOTAL DA QUADRA C 2.034,51 m² 

 
Artigo 02. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na referida área: A área de 

intervenção é atendida pelos seguintes equipamentos comunitários presentes e constituídos na área 

tais quais: 

 Arruamento envolvendo a maior parte da área da intervenção;  

 Energia Elétrica;  

 Água potável; 

 Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura municipal; 

 Telefonia fixa;  

 Sinal de telefonia móvel;  

 Transporte escolar fornecido pelo município; 

 Atendimento de 100 % das agentes comunitária de Saúde;  

 

 

Artigo 03: Os confinantes internos serão notificados por ato próprio denominado de 

Notificação e Declaração de Reconhecimento de Divisa e Reconhecimento e Aceitação de Divisa de 

lote salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será alvo deste 

edital sendo que a ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 

13, §1º do Decreto nº 9.310/2018 e Artigo 20, §1o da Lei nº 13.465/2017.    

 

Artigo 03.1: Os confinantes externos terão 30 dias para a manifestação conforme artigo 

13, §1º do Decreto nº 9.310/2018 e Artigo 20, §1o da Lei Federal nº 13.465/2017. 
 

 Matricula nº 13.883, 37.024 e 36.011, propriedade de Município de Salto Veloso; 

 Matricula nº 29.094, propriedade de Márcio José Pessoa e Roseli de Fatima Duarte 

Alves Pessoa; 

 Matricula nº 33.974, propriedade de Natal Falchetti; 

 Matricula nº 34.021, propriedade de Luiz Carlos dos Santos e Edenir dos Santos; 

 Matricula nº 28.924, propriedade de Ademir Camargo e Andréia Regina Zanella 

Camargo; 

 Matricula nº 32.726, propriedade de Marilene Santos; 

 Matricula nº 34.086, propriedade de Ildacir Suldovski; 

 Matricula nº 30.131 e 30.132, propriedade de Almir Locatelli; 

 Matricula nº 29.093, propriedade de Amadeu Rodrigues da Conceição e Salete 

Aparecida Rodrigues da Conceição; 

 Matricula nº 34.149, propriedade de Noel Pereira Padilha e Helena Schwantz Padilha; 

 Matricula nº 34.124, propriedade de Neiva Camargo Brambila; 

 Matricula nº 30.080, propriedade de Ademar Felipon; 

 Matricula nº 28.925, propriedade de Idalino Ribeiro e Ana Meira dos Santos Ribeiro; 

 

 



 

                

Artigo 04: As impugnações cabíveis ou contrárias ou adversas ao objeto deste ato deverão ser 

apresentadas no prazo de (30) Trinta dias, a contar da data da última publicação, do presente edital, em 

jornal da região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo que as 

impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Salto 

Veloso, endereçada 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 05: Não havendo manifestação em contrário no período de 30 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 nº 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 Federal nº 13.465/2017. 
 

 

Salto Veloso/SC, 10 de maio de 2021 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Associação Para o Desenvolvimento Habitacional 

Sustentável de Santa Catarina – ADEHASC 

Presidente: DJALMA MORELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

ANEXO I - DELIMITAÇÃO POLIGONAL 

 
 

 

ANEXO II - MAPA DO LOTEAMENTO APÓS LEVANTAMENTO 
 

 


