
  

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - REURB 

  

  

Núcleo Urbano Informal: MOINHOS DE VENTO–111/SETOR-2 

Processo Administrativo: 002/2021 

  

   

Saibam quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que o Município 

de Santa Rosa do Sul-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

80.989.965/0001-98, com sede a Rua Ferminio Pedro Raupp, n° 400, Centro, representado neste ato 

pelo Presidente da Comissão Municipal de Regularização Fundiária Paulo Roberto de Souza 

Martins, inscrito no CPF sob o n° 689.055.649-68, instaurou o procedimento administrativo de 

regularização fundiária do núcleo urbano informal MOINHOS DE VENTO–111/SETOR-2 e que 

referida regularização envolverá a seguinte área:  

Trata-se de identificação por visualização aérea de núcleo urbano consolidado com 

infraestrutura essencial existente, localizado no bairro Moinhos de Vento, em torno das Ruas 

Projetadas "B", "C" e Rua Saturnino Teixeira da Rosa: 

            Com perímetro definido a partir do ponto 01, de coordenadas N  

6.775.895,9666m /E 625.378,3238m, até o ponto 02, de coordenadas N  

6.775.889,2295m /E 625.365,4692m, até o ponto 03, de coordenadas N  

6.775.883,6419m /E 625.354,8080m, até o ponto 04, de coordenadas N  

6.775.878,1820m /E 625.344,3905m, até o ponto 05, de coordenadas N  

6.775.872,7995m /E 625.333,9838m, até o ponto 06, de coordenadas N  

6.775.867,5351m /E 625.323,0562m, até o ponto 07, de coordenadas N  

6.775.849,5578m /E 625.344,0197m, até o ponto 08, de coordenadas N  

6.775.833,9882m /E 625.362,2015m, até o ponto 09, de coordenadas N  

6.775.839,1834m /E 625.372,6724m, até o ponto 10, de coordenadas N  

6.775.844,6438m /E 625.383,6777m, até o ponto 11, de coordenadas N  

6.775.849,8813m /E 625.394,2337m, até o ponto 12, de coordenadas N  

6.775.855,4858m /E 625.405,5297m, até o ponto 13, de coordenadas N  

6.775.861,7406m /E 625.418,1360m, até o ponto 14, de coordenadas N  

6.775.879,4359m /E 625.397,5525m, até o ponto 01 concluindo o perímetro do Núcleo Urbano 

Informal Consolidado. 

 

Medidas perimetrais: 

01 ao 02 = 14,51 m / 02 ao 03 = 12,04 m / 03 ao 04 = 11,76 m / 04 ao 05 = 11,72 m / 05 ao 06 

=12,13m / 06 ao 07 = 27,62 m / 07 ao 08 = 23,94 m / 08 ao 09 = 11,69 m / 09 ao 10 = 12,29 m / 10 

ao 11 = 11,78 m / 11 ao 12 = 12,61 m / 12 ao 13 = 14,07 m / 13 ao 14 = 27,14 m / 14 ao 01 = 25,36 

m 



 

 

 

 

 

 

 

Assim, tem a presente publicação a finalidade de NOTIFICAR os possíveis interessados e 

eventuais proprietários, titulares de domínio e confrontantes não identificados, ou não encontrados 

ou que recusaram o recebimento da notificação por via postal. 

Àqueles que se sentirem prejudicados deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Santa 

Rosa do Sul, mediante prévio agendamento pelo telefone (48) 3534-1113, para tomarem 

conhecimento do procedimento administrativo, plantas, projetos e demais documentos, ou, se 

preferirem, impugnar o procedimento municipal, em até 30 (trinta) dias a contar da presente data.  

Por fim, em obediência ao previsto na Lei Nacional n. 13.465, de 11 de julho de 2017, para 

que não se alegue ignorância ou desconhecimento, o Município de Santa Rosa do Sul adverte que o 

silêncio dos aqui notificados será considerado como concordância à regularização fundiária 

promovida, e a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito que o notificado 

titularize sobre o imóvel objeto da Reurb.  

 

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul-SC, 15 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

Presidente da Comissão de Regularização Fundiária 


