
ESTADO DE SANTA CATARINA 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

PROCESSO Nº 0728.0001981/2019.

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 URBANA DE INTERESSE ESPECIFICO. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. 

O  Prefeito  de  Orleans/SC,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  FAZ  SABER  aos  terceiros

eventualmente interessados e, especialmente aos espólios de ELZA DALPONTE BARBOSA, do

imóvel matriculado, sob o nº 13.506, perante o CRI de Orleans, confrontante do Núcleo Urbano

Informal  Consolidado,  denominado  MANOEL  CAMILO  que  tramita  perante  o  Município

procedimento  de  regularização  fundiária  de  interesse  específico,  procedimento  nº

0728.0001981/2019,  que  tem  por  objetivo  regularizar  o  núcleo  urbano  informal  no  local

denominado de MANOEL CAMILO. O perímetro abrangido pela demarcação é a seguinte: Inicia-

se  a  descrição  deste  perímetro  no  ponto  mais  ao  norte  P1,  georreferenciado  no  Sistema

Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas N 6.856.087,09m e E

673.204,92m; deste segue confrontando com a propriedade de Rudnei Motta, com azimute de

114°17'00" por uma distância de 9,05m até o vértice P2, de coordenadas N 6.856.083,37m e E

673.213,16m;  deste  segue confrontando com Saul  Marcolino  (Matr.  10.486),  com azimute  de

202°11'10" por uma distância de 6,45m até o vértice P3, de coordenadas N 6.856.077,41m e E

673.210,73m;  deste  segue confrontando com Saul  Marcolino  (Matr.  10.486),  com azimute  de

110°29'33" por uma distância de 18,05m até o vértice P4, de coordenadas N 6.856.069,83m e E

673.230,99m;  deste  segue  confrontando  com  Tarcísio  Leopoldo  Borges  (Matr.  8.888),  com

azimute  de  67°37'20"  por  uma  distância  de  23,05m  até  o  vértice  P5,  de  coordenadas  N

6.856.078,61m  e  E 673.252,31m;  deste  segue  confrontando  com a Rua Aparício  Adriano  de

Freitas, com azimute de 167°40'59" por uma distância de 5,00m até o vértice P6, de coordenadas

N 6.856.073,73m  e  E 673.253,38m; deste segue confrontando com a Rua Aparício Adriano de

Freitas,  com  azimute  de  168°39'33"  por  uma  distância  de  15,40m  até  o  vértice  P7,  de

coordenadas N 6.856.058,64m e E 673.256,40m; deste segue confrontando com a Rua Aparício

Adriano de Freitas, com azimute de 176°02'32" por uma distância de 15,40m, mais 14,50m até o

vértice P8, de coordenadas N 6.856.026,88m e E 673.258,60m; deste segue confrontando com a

propriedade de Maria Fermino, com azimute de 178°42'58" por uma distância de 68,00m  até o

vértice P9, de coordenadas N 6.856.007,26m e E 673.259,04m; deste segue confrontando com a 
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propriedade de Maria Fermino, com azimute de 274°41'35" por uma distância de 18,55m até o

vértice P10, de coordenadas N 6.856.013,34m e E 673.184,93m; deste segue confrontando com a

propriedade de Albina Rosseti Ramos, com azimute de 199°14'52" por uma distância de 16,50m

até o vértice P11, de coordenadas N 6.855.997,83m e E 673.179,51m; deste segue confrontando

com a Rua Pedro Ramos, com azimute de 276°45'13" por uma distância de 21,85m  até o vértice

P12, de coordenadas N 6.856.000,41m e E 673.157,79m; deste segue confrontando com a Rua

Pedro Ramos, com azimute de 274°53'45" por uma distância de 8,50m  até o vértice  P13, de

coordenadas  N 6.856.001,13m  e  E 673.149,31m; deste segue confrontando com a Rua Pedro

Ramos,  com  azimute  de  274°53'45"  por  uma  distância  de  32,00m  até  o  vértice  P14,  de

coordenadas  N 6.856.003,86m  e  E 673.117,43m;  deste  segue  confrontando  com  a  Área  de

Preservação Permanente do Rio Tubarão com azimute de 1°35'21" por uma distância de 15,00m

até o vértice P15, de coordenadas N 6.856.018,83m e E 673.117,83m; deste segue confrontando

com a  Área  de  Preservação  Permanente,  com azimute  de  273°46'42"  por  uma distância  de

43,55m até o  vértice  P16,  de  coordenadas  N 6.856.021,70m  e  E 673.074,40m;  deste  segue

confrontando  com  a  Área  de  Preservação  Permanente,  com  azimute  de  1°58'40"  por  uma

distância de 2,20m até o vértice P17, de coordenadas N 6.856.023,92m e E 673.074,42m; deste

segue confrontando com Elza Dal Ponte Barbosa (Matr. 4.806), com azimute de 70°37'55" por

uma distância de 36,65m até o vértice P18, de coordenadas N 6.856.036,08m e E 673.109,01m;

deste segue confrontando com Elza Dal Ponte Barbosa (Matr. 4.806), com azimute de 63°09'32"

por  uma  distância  de  36,45m  até  o  vértice  P19,  de  coordenadas  N  6.856.052,48m  e  E

673.141,58m;  deste  segue confrontando com Manoel  Camilo  (Matr.  13.506),  com azimute de

181°08'20" por uma distância de 4,80m até o vértice P20, de coordenadas N 6.856.047,62m e E

673.141,48m;  deste  segue confrontando com Manoel  Camilo  (Matr.  13.506),  com azimute de

101°15'55" por uma distância de 24,75m até o vértice P21, de coordenadas N 6.856.042,85m e E

673.165,76m;  deste  segue confrontando com Manoel  Camilo  (Matr.  13.506),  com azimute de

24°35'08"  por  uma  distância  de  10,20m,  mais  17,50m,  mais  4,85m  até  o  vértice  P22,  de

coordenadas N 6.856.072,71m e E 673.178,65m; deste segue confrontando com Elza Dal Ponte

Barbosa (Matr.  4.806),  com azimute 61°18'58" por uma distância de 29,95m até o vértice  P1,

ponto  inicial  da  descrição.  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,  tendo  como  Datum  o  SIRGAS2000.  Todos  os  azimutes  e

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
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Estado em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supramencionado, advertindo-
se que não  apresentada a  discordância  perante  o  Município  de  Orleans,  no paço  municipal,
localizado na Rua XV de Novembro, Centro, CEP – 88870-000, em 30 (trinta) dias subsequentes
ao decurso do prazo do edital publicado, poderá implicar em concordância e a perda de eventual
direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da REURB. 

Orleans, 30 de maio de 2022. 
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