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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
REURB Nº 003/2023 

Processo Administrativo nº 3847/2022  

O MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na rua Nereu Ramos, nº 205, Centro, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, 
CEP 89121-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.806/0001-18, neste ato representado 
pelo Secretário de Planejamento e Meio Ambiente Diego Ricardo Fernandes, vem, na 
forma como disciplina o Decreto Municipal nº 3.265/2021, combinado com a Lei 
Nacional nº 13.465, de 11 de julho de 2017, através desde edital NOTIFICAR os 
confinantes, titulares de domínio, confrontantes da área demarcada e terceiros 
eventualmente interessados, que tramita perante este ente federativo processo de 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, classificado na modalidade de REURB-E, proposto 
pelo(s) requerente(s) abaixo identificado(s) da(s) área(s) a ser(em) regularizada(s) com 
a(s) seguinte(s) descrição(ões) resumidas:  

Matrículas dos imóveis de origem da área a ser regularizada, no 1º Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Timbó – Estado de Santa Catarina: 

 Matrícula nº 27.732, Livro nº 02.  

Titular de domínio: Tercílio Marchetti Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.  

Transcrição nº 7.434-Arq., Fl 136, Lº 3-D.  

Titular de domínio: Erich Karl Littwin.  

QUALIFICAÇÃO DO(S) REQUERENTE(S)/BENEFICIÁRIO(S) DA LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA:  

VALMOR JORGE HAMMERMEISTER, brasileiro, casado, contador, inscrito na 
cédula de identidade nº 1843926 SSP/SC e inscrito no CPF nº 533.535.091-91; e, 
GLAZIA KRIESER HAMMERMEISTER, brasileira, casada, aposentada, inscrita na 
cédula de identidade nº 1488970 SSP/SC e inscrita no CPF nº 743.948.009-00, 
ambos com endereço na Rua Quirino longo, Centro, Benedito Novo/SC, CEP nº 
89.124-000, Cel.: (47) 98469-1057.   

RESUMO DA ÁREA A SER REGULARIZADA 

PERÍMETRO DO NÚCLEO URBANO INFORMAL PINHEIRINHO 04 
 
Área REURB-E total: 17.988,19m² 
Localização: Terreno Urbano, situado no lado par da Rodovia Municipal - RCD 456, 
distante (do vértice P155) 58,16m lado par da Rua Irregular N°01, situado em Alto 
Cedros, Município de Rio dos Cedros/SC. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P141 (N 7.055.197,215m e E 
658.290,629m), fazendo frente em três linhas somando um total de 130,54m de 



 

 

distância, a primeira linha em 98,16m e azimute 268°15'29" até o vértice P142 (N 
7.055.194,231m e E 658.192,514m), confrontando com as terras de Tercílio Marchetti 
Indústria e Comércio de Autopeças LTDA (Matrícula 27.732), a segunda linha do vértice 
P142, em 8,75m e azimute 269°07'01" até o vértice P167 (N 7.055.194,097m e E 
658.183,768m), confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD-456, a terceira 
linha do vértice P167, em 23,63m e azimute 269°46'29" até o vértice P168 (N 
7.055.194,004m e E 658.160,134m), confrontando com as terras de Tercílio Marchetti 
Indústria e Comércio de Autopeças LTDA (Matrícula 27.733); lateral direita em cinco 
linhas somando um total de 168,38m de distância, a primeira linha do vértice P168, em 
13,02m e azimute 05°33'39" até o vértice P169 (N 7.055.206,965m e E 658.161,396m), 
a segunda linha do vértice P169, em 25,49m e azimute 335°05'44" até o vértice P170 
(N 7.055.230,089m e E 658.150,660m) a terceira linha do vértice P170, em 34,19m e 
azimute 11°46'06" até o vértice P156 (N 7.055.263,564m e E 658.157,634m), da 
primeira linha até a terceira linha confrontando com a Barragem do Pinhal, a quarta linha 
do vértice P156, em 7,06m e azimute 13°10'24" até o vértice P155 (N 7.055.270,441m 
e E 658.159,244m), confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD-456, a 
quinta linha do vértice P155, em 88,62m e azimute 6°39'58" até o vértice P138 (N 
7.055.358,461m e E 658.169,531m), confrontando com a Curt Spiess e Anita Spiess 
(Matrícula 28.094); fundos em duas linhas somando um total de 126,00m de distância, 
a primeira linha do vértice P138, em 38,07m e azimute 112°07'24" até o vértice P139 (N 
7.055.344,125m e E 658.204,796m), a segunda linha do vértice P139, em 87,93m e 
azimute 112°07'24" até o vértice P140 (N 7.055.311,010m e E 658.286,253m), todas as 
linhas confrontando com as terras de Tercílio Marchetti Indústria e Comércio de 
Autopeças LTDA (Matrícula 27.732); lateral esquerda do vértice P140, em 113,88m e 
azimute 177°47'52" até o ponto inicial desta descrição, confrontando com as terras de 
Tercílio Marchetti Indústria e Comércio de Autopeças LTDA (Matrícula 27.732). Neste 
imóvel fica reservado a área total de 847,58m², destinada à Área de Preservação 
Permanente - APP constante da faixa de distância entre o nível máximo operacional da 
Barragem do Pinhal e a cota máxima maximorum - 2,05m, conforme artigo 62 da Lei n° 
12.651 de 25/05/2012, faz frente ao Norte, em 7 linhas irregulares somando um total de 
48,30m, a primeira linha em 0,38m e azimute 84°10'27", a segunda linha em 16,00m e 
azimute 90°38'15", a terceira linha em 4,45m e azimute 73°04'07", a quarta linha em 
4,31m e azimute 54°45'07", a quinta linha em 8,50m e azimute 41°35'20", a sexta linha 
em 13,06m e azimute 20°32'55", a sétima linha em 1,60m e azimute 38°46'43", às 7 
linhas em terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 4,50m e azimute 
269°46'29", em terras de Tercílio Marchetti Indústria e Comércio de Autopeças LTDA 
(Matrícula 27.733), Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 4 linhas irregulares somando 
um total de 48,30m, a primeira linha em 13,02m e azimute 05°33'39", a segunda linha 
em 25,49m e azimute 335°05'44", a terceira linha em 34,19m e azimute 11°46'06", da 1 
linha até a 3 linha com a Barragem do Pinhal, a quarta linha em 1,90m e azimute 
13°10'24", com a Rodovia Municipal RCD-456, e lado direto ao Leste, em 22 linhas 
irregulares somando um total de 109,14m, a primeira linha em 1,77m e azimute 
145°41'37", a segunda linha em 1,36m e azimute 168°42'06", a terceira linha em 2,27m 
e azimute 175°26'33", a quarta linha em 2,03m e azimute 189°02'34", a quinta linha em 
8,26m e azimute 207°22'13", a sexta linha em 6,01m e azimute 199°28'51", a sétima 
linha em 2,95m e azimute 206°43'29", a oitava linha em 3,07m e azimute 220°37'12", a 
nona linha em 3,45m e azimute 233°50'41", a décima linha em 8,85m e azimute 
248°15'10", a décima primeira linha em 3,65m e azimute 235°23'58", a décima segunda 
linha em 0,37m e azimute 219°29'37", da 1 linha até a 12 linha com as terras do 
proprietário, a décima terceira linha em 5,93m e azimute 219°29'37", a décima quarta 
linha em 8,69m e azimute 206°06'38", a décima quinta linha em 3,16m e azimute 



 

 

198°12'03", a décima sexta linha em 5,05m e azimute 187°45'05", a décima sétima linha 
em 3,00m e azimute 180°08'39", da 13 linha até a 17 linha com a Rodovia Municipal 
RCD-456, a décima oitava linha em 4,00m e azimute 180°08'39", a décima nona linha 
em 21,09m e azimute 169°45'22", a vigésima linha em 5,25m e azimute 177°40'30", a 
vigésima primeira linha em 5,02m e azimute 184°32'44", a vigésima segunda linha em 
3,91m e azimute 192°52'52", da 18 linha até a 22 linha com as terras do proprietário. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central nº 51 WGr, Fuso 22, Hemisfério Sul, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos 
os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM. 

Com a presente, ficam os confinantes, titulares de domínio, confrontantes 
da área demarcada e terceiros eventualmente interessados NOTIFICADOS, para, 
querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de trinta dias, contado da data da 
publicação do presente no diário oficial de municípios, no endereço acima mencionado, 
de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, apresentando 
expediente escrito e protocolando-o junto ao Setor de Protocolos da municipalidade.  
Ficam os interessados advertidos de que o processo administrativo citado em epígrafe 
é público e encontra-se à disposição de quem interessar possa, sendo que eventuais 
pedidos de vista e fotocópia de documentos deverão ser agendados com a Secretária 
de Planejamento e Meio Ambiente, sendo que o fornecimento de fotocopias se sujeitará 
ao recolhimento dos devidos preços públicos.   

Comunica-se que, de acordo com os documentos e informações constantes dos 
autos, trata-se de ocupação média de mais de 08 (oito) anos, considerando-se que até 
a presente data não foi possível realizar, de qualquer modo, a titulação de seus 
ocupantes, ainda que atendida a Legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização. Outrossim,  a(s) área(a) a ser(em) regularizada(s), acima descrita(s) 
conta(m) com a infraestrutura necessária, tal como: a) fornecimento de energia elétrica; 
b) iluminação pública; c) água é fornecida através de poço particular; d) a coleta do 
esgoto é individualizada em cada área a  ser  regularizada,  através de fossa séptica, 
filtro e sumidouro; e) o recolhimento do lixo é efetuado semanalmente pela Prefeitura 
Municipal; f) o local é servido pelo agente de saúde e os atendimentos médicos no ESF; 
g) a educação é constituída por Escolas Municipais, nas proximidades, sendo a que 
atende aos alunos da educação infantil e ensino   fundamental a Escola Municipal 
Prefeito João Floriani e aos alunos do ensino médio Escola Estadual de Educação 
Básica Professor Giovani Trentini. 

Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, 
considerarão como aceite os elementos e informações apresentadas pela(s) 
requerente(s) e o teor dessa notificação, inclusive pelos lindeiros internos e 
confrontantes externos a regularização, conforme prevê a Lei Nacional nº 13.465, de 11 
de julho de 2017, e transcorrido a prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, 
na forma da legislação pertinente. 

Os prazos mencionados na presente passam a fluir a partir da data de sua publicação.  

Rio dos Cedros, 18 de janeiro de 2023. 

 



 

 

 

Diego Ricardo Fernandes 
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente 
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