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edital, NOTIFICAR a todos os moradores, ocupantes, titulares,
confrontantes e a quem interessaÍ que a localidade denominada de
Ribeirão Basílio Institucional, está em fase de regularização
fundiária em formato de REURB, através da LEGITIMAÇÂO
FUNDIÁRIA, conforme Art. 23 da Lei Federal n' 13.465/2017 e

Ar1. 1" do Decreto no 9.31012018. No núcleo denominado de

Riheirão Basílio Institucional, localizado no município de

Apiúna/SC, foi realizado o levantalÍlento planialtiméúico e cadastral,

com georreferenciamento, subscrito por profissional competente,
acompanhado de Anotagão de Responsabilidade Técnica (ART), a

firn de emissão de matriculas individualizadas aos detentores dos

lotes no referido núc1eo. bem como, realização das benfeitorias
necessárias para promover a Regularização Fundiária, objeto da

matricula n" 1.940 registrada no Cartório de Registro de lmóveis de

Ascurra./SC e a transcrição n" 21 .254 registrada no Cartório de

Registro de lmóveis de Indaial/SC.

Artigo 01. DO NÚCLEO: O núcleo urbano denominado de fubeirão Basílio
Institucional, pertence a matrícula no 1.940, de propriedade de Nicanor Morro e Ivone
Schulz Mono, registrada no Carlório de Registro de Imóveis da Comarca de Ascurra/SC, e a

transcrição n'21.254 de propriedade de Katvald Jacobsen, registrada no cafiório de registro
de imóveis da comarca de Indaial/SC.

Artigo 01.1. Com área total a regularizar de 2.87 5,02m2, sendo essa uma área com
uma concentração I lote de iirea institucional.

ÀÉigo 01.2. O referido núcleo é atendido pela Rua Geral Ribeirão Basílio de

Domínio Público Municipal.

Quadros de área:

AREA DO LOTE INSTIIUCIONAL ........... 2.875,02 m2
ÁREA TOTAL À SER REGULARIZADA ........................ 2.875.02 m'?
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MATRÍ

ÁREA DE MATRICULA n"

ÁREA EXISTENTE/MEDIDA

1.940 ........................... 1 14.721 ,70

2.033,74

m2

m2

m2DIFERENÇA DE ÁREA (SUPRESSÃO) 112.687.96

Artigo 02. Dos EQUTPAMENTOS COMUNITÁRIOS PRESENTES NA
Ánna: a área de intervenção é atendida pelos seguintes equipamentos comunitarios:

a) Telelonia fixa e móiel;
b) Transporte escolar público
c) Instalação de energia elétrica;
d) Abastecimento de água potáyel:

e) Amuamento envolvendo a maior parle da area da intervençâo;
Í) Coleta seletiva de resíduos sólidos através da prefeitura municipal;

Artigo 03. DAS CONFRONTAÇÕES: Os confinantes internos serão notificados
por ato próprio denominado de Notificação e Declar.ação de Reconhecimento e Aceitação de
Divisa de Lote, salvo os ocupantes que por motivos descoúecidos não foram encontrados,
cujos, serão alvo deste edital. sendo que a ausência de manifestação será tida como aceite,
conforme aftigo 13, §1'doDecreton"9.3l0/2018eArtigo20. §lada Lein 13.4651201i.

Artigo 03.1. Os titulares de domínio terão 30 dias para a mânifestâçâo,
conforme artigo 13, §1' do Decreto n" 9.310/2018 e Artigo 20, §14 da Lei Federal n"
13.465/2017 . sendo eles:

Matricula n" 1.940, de propriedade de Nicanor Morro e Ivone Schulz Morro:
Transcrição n'27.254, de propriedade de Katvald Jacobsen;

a

a

ÁREA DE TRANSCRTÇÃo n"

ÁREA EXISTENTE/MEDIDA

21 .254 ................. .. 1 21 .000,00

841 ,28

120.158,72

m2

7m

m2DIFERENÇA DE ÁREA (SUPRESSÃO)
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Artigo 03.2. Os confrontantes externos terão 30 dias para â mânifestâção,
conforme artigo 13. §1o do Decreto n' 9.31012018 e Artigo 20, §lo da Lei Federal no

13.465 12017. senclo eles:

Matricula n' 1,940, de propriedade de Nicanor Morro e Ivone Schulz Morro:
Transcrição n" 21.254, de propriedade de Katvald Jacobseni
Rua Geral Ribeirão Basílio. de propriedade do município de Apiúna/SC

Artigo 04. DAS IMPUGNAÇÔES: As impugnações cabíveis, contrárias ou

adversas ao objeto deste ato deverão ser apresentadas no prazo de trinta (30) dias, a contar

da data da última publicação do presente edital. em jornal da região ou por meio eletrônico

no Diário Oficial, sendo que as impugnações poderão ser protocoladas no Setor de Protocolo

da Prefeitura Municipal de Apiúna/SC, endereçada ao Prefeito Municipal, com as devidas
justificativas plausiveis que serão analisadas pelos setores responsáveis. bem como pela

comissão municipal de Regularização Fundiária, se houver, ficando a critério da

municipalidade. acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razôes.

conÍ'orme Art. 20 da Lei Federal 13.46512017 .

Artigo 04.1. A visualização das peças processuais e documentos que às

acompanlam poderá ocorrer mediante consulta ao procedimento administrativo em tÍâmite

nas dependências da prefeitura deste município.

Artigo 04.2. Não havendo maniÍ'estação em contrário no período de 30 dias

considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse edital, tanto pelos titulares

intemos como pelos confrontantes externos da área objeto de REURB, conÍbrme prevê a

Lei, e transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato. na forma do Art.
3 1, §5' e §6' da Lei Federal n' 13.46512017 .
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ASSOCIACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL
SU:78486875000132

São Miguel do Oeste/SC, 10 de maio de 2022.

ASSOCIACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
SU:78486875000í 32
on=ASSOCIACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
SU:78486875000'1 32, c=BR, o=lCP-
Brasil, ou=Certificado PJ A1,
email=outromundol 1 1 1@gmail.com

Associação Para o Desenvolvimento Habitacional
Sustentável de Santa Catarina - ADEHASC

Presidente: DJALMA MORELL
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