
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO Averbação Patrimônio Histórico - Município de Timbó 

  DELIBERAÇÃO Nº 32/2020 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, 
reunida ordinariamente no dia 19 de novembro de 2020, com participação virtual (à 
distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, 
de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das 
competências que lhe conferem os artigos 91 e 97 do Regimento Interno do CAU/SC, após 
análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando que a análise de assuntos relacionados ao Patrimônio Histórico, bem como 
devidos os encaminhamentos, são de competência da CPUA; 
 
Considerando a dificuldade relatada ao CAU/SC por servidor da Secretaria de 
Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura 
Municipal de Timbó (SEPLAN - Timbó) para a averbação do tombamento na matrícula dos 
imóveis situados no município; 
 
Considerando a existência, no município de Timbó, de inúmeros imóveis tombados nas 
diferentes esferas (federal/estadual/municipal) que ainda não tiveram seu tombamento 
averbado na matrícula do imóvel; 
 
Considerando a importância da averbação do tombamento na matrícula do imóvel; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
DELIBERA:  
 
1 – Por encaminhar o Ofício anexo a esta deliberação para o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e 
para a Fundação Cultural do Município de Timbó (FCT). 
 
2 – Por enviar, juntamente com cada Ofício, os documentos que também seguem anexos a 
esta deliberação. 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para demais providências 
cabíveis. 
 
Com 03 votos favoráveis das conselheiras Valesca Menezes Marques; Fátima Regina 
Althoff e Jaqueline Andrade (0) zero votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) 
ausências. 
 
 
 
 

Florianópolis, 19 de novembro de 2020. 
 
 



 

 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 
28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. . da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
 

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Valesca Menezes Marques (Coordenadora) X    

Jaqueline Andrade (coordenadora adjunta) X    

Fátima Regina Althoff (membro) X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 11ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 19/11/2020 

Matéria em votação: Averbação Patrimônio Histórico - Município de Timbó 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (00) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô Presidente da Reunião: Valesca Menezes 
Marques. 

 
 
 



 

Florianópolis/SC, XX de novembro de 2020. 

 

Ofício nº XX/2020/CPUA/CAUSC 

 

Ao Senhor 
Jorge Ferreira 
Diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (SC) 
 

Assunto: Averbação de tombamento em imóveis da cidade de Timbó (SC) 

  

 Senhor Diretor-presidente, 

Com os cumprimentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina (CAU/SC), vimos por meio deste apresentar a solicitação enviada a este 

Conselho pelo Arquiteto e Urbanista Júlio César Ferrari, servidor da Secretaria de 

Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços (SEPLAN) 

do Município de Timbó (SC). 

 Na cidade de Timbó, de acordo com o banco de dados do município, existem 

duas edificações tombadas na esfera municipal cujo tombamento não foi averbado 

na matrícula do imóvel: a Casa do Poeta Lindolf Bell1 e o Cine Teatro Municipal2. A 

justificativa sobre a necessidade do pedido de averbação do tombamento é 

encontrada no artigo 13º do Decreto-Lei nº 25 de 1937, Lei de Tombamento Federal. 

Ainda, no caso de Santa Catarina, a Lei Nº 17.565 de 2018, Lei de Tombamento 

Estadual em seu art. 10 e o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça 

reforçam a importância de tornar público com a averbação o tombamento e também 

as restrições impostas a partir do ato de tombamento ao imóvel e às áreas próximas 

ao bem tombado3. 

A averbação do tombamento é fundamental para colaborar com a publicidade 

das restrições de alienação, garantindo a preferência à instância responsável pela 

proteção legal e restrições de uso do imóvel, evitando assim a descaracterização por 

obras não autorizadas ou demolições.  

Este Conselho entende que, em se tratando de um tema concernente à 

atuação dos profissionais arquitetos e urbanistas, é também sua atribuição colaborar 

com as entidades responsáveis pela gestão, defesa e cumprimento dos marcos 

                                                        
1 Decreto Municipal nº 075, 28/05/2001. 
2 Decreto Municipal nº 762, 19/11/2003. 
3 Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, 2013.  



 

legais ligados ao Patrimônio Cultural Brasileiro.  Dessa forma, o CAU/SC solicita a 

verificação da situação atual das averbações da matrícula dos imóveis de Timbó e 

recomenda o prosseguimento do processo de averbação por parte da Fundação de 

Cultura e Turismo de Timbó.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, por meio de sua 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA), coloca-se à disposição 

para colaborar com a Fundação de Cultura e Turismo de Timbó em quaisquer 

demandas que se façam necessárias. 

  

Atenciosamente, 

  

 ____________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  

Arquiteta e Urbanista  

Presidente CAU/SC 
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Ofício SEPLAN: n° 674/2020.                Timbó/SC, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal nº 

25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por 
forma diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou 
decisão judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN).  

Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezenove 

edificações tombadas, sendo algumas destas tombadas em duas esferas 

cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações retiradas do 

banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios atos de 

tombamento (alguns dados podem estar divergentes das informações do 

Registro de Imóveis). 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação (ex. área, material de 

construção, Habite-se), mas sim dos atos de tombamento dos patrimônios 

culturais. 

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 



Seu cartório na Internet!

Identificador Senha Confirmar

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TIMBÓ
Rua General Osório, nº 311, sala 104 - Edifício Diplomata - CEP 89.120-000 - Timbó - Santa Catarina. 
Timbó - SC 89120-000
00000000000000000000 
BEL. IARA MARIA DOS ANJOS - A Registradora

Situação do processo

Número 49576

Data da solicitação 14/08/2020

Prazo 15/09/2020

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC, OFÍCIO 674/2020, SOLICITADO
POR ARQUTETO E URBANISTA SECRET...

Contato CLEDIR FERRARI

Situação Exigências

Gratuita Não

Protocolos 109686

Exigências
1. Em análise ao Ofício Seplan nº 674/2020, verificou-se que: 
 
a) Casa Ewald: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Conforme buscas feitas: Mat. 17.772. O nº da edificação não confere. Na Matrícula nº 17.772, Livro 2,
consta casa nº 2220. Na documentação apresentada consta nº 2130. 
 
b) Casa Zimath: Mat. 19.253 - não confere a área do imóvel (Mat - 127.896,78m2 e documentação - 117.896,78m2. Para ciência: a Matrícula nº 19.253 será objeto
de desmembramento, aprovado pela municipalidade, a ser registrado quando do término do prazo de impugnação. 
 
c) Casa do Professor: Mat. 12.685 - Para ciência: prenotado sob o nº 109.742 de 19.08.2020 escritura pública de compra e venda. 
 
d) Salão Hammermeister: T.7363, fls. 122, L3-D - rua e área não conferem. 
 
e) Casa Schumann: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 9309, Livro 2. 
 
f) Casa Radoll: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 5826, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat: 255.000m2 e documentação:
25.000m2) 
 
g) Casa do Poeta: Mat. 13.583, Livro 2 - lote 02: nome do proprietário não confere. 
 
h) Casa Thurow: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Buscas feitas: Mat. 6389, Livro 2, senqo eu não confere o nome da rua e nem a área (Mat:
11.011m2 e documentação: 11.000m2. 
 
i) Casa Kloehn: Mat. 11.408, Livro 2: não confere o nome da rua. À título de informação: Carlos Kloehn é proprietário de partes ideais. 
 
j) Casa Bertram: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: Mat. 9862, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat. 9862: 54.418,45m2 e
documentação: 45.040,97m2) 
 
l) Casa Escoteiros: não confere o nome da rua e nome do proprietário. 
 
m) Fécula Lorenz: Mat. 5302, Livro 2: não confere área e nome do proprietário. 
 
n) Fábrica de Papelão: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: não encontrado. 
 
o) Casa Klug: à titulo de informação: Matrícula atual: Mat. 29.257, Livro 2. 
 
p) Casa Lorenz: à título de informação: Mat. 16.058, Livro 2: Hans Lorenz Junior é proprietários de partes ideais. 
 



Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias em relação as divergências encontradas e registros não informados (principio da especialidade
objetiva). 
 
2. Informar se o tombamento é definitivo ou provisório (art. 178, VII e art. 246 da Lei 6015/73). Caso seja definitivo haverá registro no Livro 3, além da averbação na
Matrícula. Deverá ser levado em conta também as restrições quanto a alienabilidade e modificabilidade do bem, sujeição das propriedades vizinhas as restrições
especiais e a possibilidade de intervenção do órgão público competente. Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias. 
 
Documentação arquivada.

Alkasoft Informática Ltda. - www.alkasoft.com.br

http://www.alkasoft.com.br/
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Ofício SEPLAN: n° 849/2020.                     Timbó/SC, 02 de outubro de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Em continuação ao Ofício da SEPLAN nº 674/2020 e ao processo registral 

nº 109686; com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal 

nº 25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por forma 
diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou decisão 
judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). Não sendo 

necessário, neste momento, averbar restrições nos imóveis e áreas de entorno 

tombado, pois a verificação e aplicação destas cabem aos órgãos tombadores. 

          Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezoito 

edificações tombadas em caráter definitivo, sendo algumas destas tombadas em 

duas esferas cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações  
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retiradas do banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios 

atos de tombamento. 

 

 

EDIFICAÇÕES TOMBADAS - TIMBÓ 

Bem Tombado 
Órgão 

Tombador 
Ato de Tombamento 

Matrícula / Transcrição 
do Imóvel 

Casa Ewald 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.772 
FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 358/2007 

Casa Reinecke 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.184 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 229/2000 

Casa Zimath 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

19.253 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 225/2000 

Escola do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

8.981 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 226/2000 

Casa do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

12.685 
FCC Decreto nº 2.981, 24/06/1998, P.T. nº 079/94 

Salão Hammermeister 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

7.363, F122, L3D 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 224/2000 

Casa Radoll 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

5.826 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 221/2000 

Casa Thurow FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 222/2000 6.389 

Casa Kloehn FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 336/2007 11.408 

Casa Breton (Bertram) FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 228/2000 9.862 

Casa Sede dos Escoteiros FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 223/2000 17.006 

Antiga Fécula Lorenz FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 227/2000 

4860 

5.299 

5.301 

5.302 

Casa Klug FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 335/2007 29.257 

Pharmácia Central FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 337/2007 26.656 

Casa Lorenz FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 339/2007 16.058 

Casa Schumann FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 340/2007 9.309 

Casa do Poeta Lindolf Bell FCT Decreto nº 075, 28/05/2001 13.583 

Cine Teatro Municipal FCT Decreto nº 762, 19/11/2003 1.244 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação, mas sim da notícia dos 

atos de tombamento dos patrimônios culturais.  

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 



Seu cartório na Internet!

Identificador Senha Confirmar

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TIMBÓ
Rua General Osório, nº 311, sala 104 - Edifício Diplomata - CEP 89.120-000 - Timbó - Santa Catarina. 
Timbó - SC 89120-000
00000000000000000000 
BEL. IARA MARIA DOS ANJOS - A Registradora

Situação do processo

Número 50201

Data da solicitação 06/10/2020

Prazo 05/11/2020

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC, OFÍCIO 674/2020, SOLICITADO
POR ARQUTETO E URBANISTA SECRET...

Contato CLEDIR FERRARI

Situação Exigências

Descrição dos Emolumentos Item Quantidade Selos Qtd
Averbação - Isento Custas 17 17

Gratuita Não

Protocolos 110305

Exigências
ESCLARECIMENTOS: 
 
I. De acordo com informação contida no Ofício SEPLAN: nº 849/2020 de 02/10/2020, no Município de Timbó tem-se um total de 18 edificações tombadas em
CARÁTER DEFINITIVO. 
 
Entretanto, a tabela de relação de bens tombados informa um total de 21 bens. 
 
Não está claro a este Serviço Registral quais são os 18 bens tombados em caráter definitivo, e os outros 3 são provisórios? Quais? 
 
II. A matrícula nº 19.253 (CASA ZIMATH) foi encerrada, em virtude de parcelamento do solo, resultando nas matrículas nºs 29.918 (sem edificações) e 29.919 (com
edificações nº 3.182). 
Porém, este Serviço Registral necessita que o nº da matrícula esteja correto no Ofício, a fim de evitar dúvidas. 
 
III. O Ofício não faz mais referência à FABRICA DE PAPELÃO, que acordo com o órgão tombador - FCC, se trata de um tombamento PROVISÓRIO.  
Qual o motivo de não constar da tabela de relação de bens tombados constante do Ofício?  
 
IV. A Matrícula nº 13.583 (CASA DO POETA LINDOLF BELL) foi objeto de desmembramento, restando ainda pendente de abertura de matrícula, o lote nº 02
edificado com a casa nº 902. 
Nesse sentido, confirmar a este Serviço Registral, se a Casa do Poeta, declarada como sendo Patrimônio de Valor Histórico, Cultural e Arquitetônico é o lote 02
constante da Matrícula nº 13.583. 
 
De todo o exposto, verificar e retificar o Ofício apresentado, a fim de cumprir os atos administrativos e legislativos dos órgãos municipal, estadual e federal, bem
como sanar as dúvidas deste Serviço Registral, a fim de evitar equívocos nos atos a serem praticados. 
 
Analisado por Emanuelle P. Hackbarth. 
 
Documentação arquivada.

Alkasoft Informática Ltda. - www.alkasoft.com.br

http://www.alkasoft.com.br/


 

Florianópolis/SC, XX de novembro de 2020. 

 

Ofício nº XX/2020/CPUA/CAUSC 

 

Ao Senhor 
Jorge Ferreira 
Diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (SC) 
 

Assunto: Averbação de tombamento em imóveis da cidade de Timbó (SC) 

  

 Senhor Diretor-presidente, 

Com os cumprimentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina (CAU/SC), vimos por meio deste apresentar a solicitação enviada a este 

Conselho pelo Arquiteto e Urbanista Júlio César Ferrari, servidor da Secretaria de 

Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços (SEPLAN) 

do Município de Timbó (SC). 

 Na cidade de Timbó, de acordo com o banco de dados do município, existem 

duas edificações tombadas na esfera municipal cujo tombamento não foi averbado 

na matrícula do imóvel: a Casa do Poeta Lindolf Bell1 e o Cine Teatro Municipal2. A 

justificativa sobre a necessidade do pedido de averbação do tombamento é 

encontrada no artigo 13º do Decreto-Lei nº 25 de 1937, Lei de Tombamento Federal. 

Ainda, no caso de Santa Catarina, a Lei Nº 17.565 de 2018, Lei de Tombamento 

Estadual em seu art. 10 e o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça 

reforçam a importância de tornar público com a averbação o tombamento e também 

as restrições impostas a partir do ato de tombamento ao imóvel e às áreas próximas 

ao bem tombado3. 

A averbação do tombamento é fundamental para colaborar com a publicidade 

das restrições de alienação, garantindo a preferência à instância responsável pela 

proteção legal e restrições de uso do imóvel, evitando assim a descaracterização por 

obras não autorizadas ou demolições.  

Este Conselho entende que, em se tratando de um tema concernente à 

atuação dos profissionais arquitetos e urbanistas, é também sua atribuição colaborar 

com as entidades responsáveis pela gestão, defesa e cumprimento dos marcos 

                                                        
1 Decreto Municipal nº 075, 28/05/2001. 
2 Decreto Municipal nº 762, 19/11/2003. 
3 Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, 2013.  



 

legais ligados ao Patrimônio Cultural Brasileiro.  Dessa forma, o CAU/SC solicita a 

verificação da situação atual das averbações da matrícula dos imóveis de Timbó e 

recomenda o prosseguimento do processo de averbação por parte da Fundação de 

Cultura e Turismo de Timbó.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, por meio de sua 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA), coloca-se à disposição 

para colaborar com a Fundação de Cultura e Turismo de Timbó em quaisquer 

demandas que se façam necessárias. 

  

Atenciosamente, 

  

 ____________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  

Arquiteta e Urbanista  

Presidente CAU/SC 
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Ofício SEPLAN: n° 674/2020.                Timbó/SC, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal nº 

25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por 
forma diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou 
decisão judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN).  

Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezenove 

edificações tombadas, sendo algumas destas tombadas em duas esferas 

cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações retiradas do 

banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios atos de 

tombamento (alguns dados podem estar divergentes das informações do 

Registro de Imóveis). 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação (ex. área, material de 

construção, Habite-se), mas sim dos atos de tombamento dos patrimônios 

culturais. 

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 



Seu cartório na Internet!

Identificador Senha Confirmar

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TIMBÓ
Rua General Osório, nº 311, sala 104 - Edifício Diplomata - CEP 89.120-000 - Timbó - Santa Catarina. 
Timbó - SC 89120-000
00000000000000000000 
BEL. IARA MARIA DOS ANJOS - A Registradora

Situação do processo

Número 49576

Data da solicitação 14/08/2020

Prazo 15/09/2020

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC, OFÍCIO 674/2020, SOLICITADO
POR ARQUTETO E URBANISTA SECRET...

Contato CLEDIR FERRARI

Situação Exigências

Gratuita Não

Protocolos 109686

Exigências
1. Em análise ao Ofício Seplan nº 674/2020, verificou-se que: 
 
a) Casa Ewald: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Conforme buscas feitas: Mat. 17.772. O nº da edificação não confere. Na Matrícula nº 17.772, Livro 2,
consta casa nº 2220. Na documentação apresentada consta nº 2130. 
 
b) Casa Zimath: Mat. 19.253 - não confere a área do imóvel (Mat - 127.896,78m2 e documentação - 117.896,78m2. Para ciência: a Matrícula nº 19.253 será objeto
de desmembramento, aprovado pela municipalidade, a ser registrado quando do término do prazo de impugnação. 
 
c) Casa do Professor: Mat. 12.685 - Para ciência: prenotado sob o nº 109.742 de 19.08.2020 escritura pública de compra e venda. 
 
d) Salão Hammermeister: T.7363, fls. 122, L3-D - rua e área não conferem. 
 
e) Casa Schumann: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 9309, Livro 2. 
 
f) Casa Radoll: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 5826, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat: 255.000m2 e documentação:
25.000m2) 
 
g) Casa do Poeta: Mat. 13.583, Livro 2 - lote 02: nome do proprietário não confere. 
 
h) Casa Thurow: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Buscas feitas: Mat. 6389, Livro 2, senqo eu não confere o nome da rua e nem a área (Mat:
11.011m2 e documentação: 11.000m2. 
 
i) Casa Kloehn: Mat. 11.408, Livro 2: não confere o nome da rua. À título de informação: Carlos Kloehn é proprietário de partes ideais. 
 
j) Casa Bertram: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: Mat. 9862, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat. 9862: 54.418,45m2 e
documentação: 45.040,97m2) 
 
l) Casa Escoteiros: não confere o nome da rua e nome do proprietário. 
 
m) Fécula Lorenz: Mat. 5302, Livro 2: não confere área e nome do proprietário. 
 
n) Fábrica de Papelão: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: não encontrado. 
 
o) Casa Klug: à titulo de informação: Matrícula atual: Mat. 29.257, Livro 2. 
 
p) Casa Lorenz: à título de informação: Mat. 16.058, Livro 2: Hans Lorenz Junior é proprietários de partes ideais. 
 



Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias em relação as divergências encontradas e registros não informados (principio da especialidade
objetiva). 
 
2. Informar se o tombamento é definitivo ou provisório (art. 178, VII e art. 246 da Lei 6015/73). Caso seja definitivo haverá registro no Livro 3, além da averbação na
Matrícula. Deverá ser levado em conta também as restrições quanto a alienabilidade e modificabilidade do bem, sujeição das propriedades vizinhas as restrições
especiais e a possibilidade de intervenção do órgão público competente. Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias. 
 
Documentação arquivada.

Alkasoft Informática Ltda. - www.alkasoft.com.br

http://www.alkasoft.com.br/
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Ofício SEPLAN: n° 849/2020.                     Timbó/SC, 02 de outubro de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Em continuação ao Ofício da SEPLAN nº 674/2020 e ao processo registral 

nº 109686; com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal 

nº 25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por forma 
diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou decisão 
judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). Não sendo 

necessário, neste momento, averbar restrições nos imóveis e áreas de entorno 

tombado, pois a verificação e aplicação destas cabem aos órgãos tombadores. 

          Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezoito 

edificações tombadas em caráter definitivo, sendo algumas destas tombadas em 

duas esferas cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações  
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retiradas do banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios 

atos de tombamento. 

 

 

EDIFICAÇÕES TOMBADAS - TIMBÓ 

Bem Tombado 
Órgão 

Tombador 
Ato de Tombamento 

Matrícula / Transcrição 
do Imóvel 

Casa Ewald 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.772 
FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 358/2007 

Casa Reinecke 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.184 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 229/2000 

Casa Zimath 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

19.253 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 225/2000 

Escola do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

8.981 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 226/2000 

Casa do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

12.685 
FCC Decreto nº 2.981, 24/06/1998, P.T. nº 079/94 

Salão Hammermeister 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

7.363, F122, L3D 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 224/2000 

Casa Radoll 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

5.826 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 221/2000 

Casa Thurow FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 222/2000 6.389 

Casa Kloehn FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 336/2007 11.408 

Casa Breton (Bertram) FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 228/2000 9.862 

Casa Sede dos Escoteiros FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 223/2000 17.006 

Antiga Fécula Lorenz FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 227/2000 

4860 

5.299 

5.301 

5.302 

Casa Klug FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 335/2007 29.257 

Pharmácia Central FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 337/2007 26.656 

Casa Lorenz FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 339/2007 16.058 

Casa Schumann FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 340/2007 9.309 

Casa do Poeta Lindolf Bell FCT Decreto nº 075, 28/05/2001 13.583 

Cine Teatro Municipal FCT Decreto nº 762, 19/11/2003 1.244 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação, mas sim da notícia dos 

atos de tombamento dos patrimônios culturais.  

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 



Seu cartório na Internet!

Identificador Senha Confirmar

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TIMBÓ
Rua General Osório, nº 311, sala 104 - Edifício Diplomata - CEP 89.120-000 - Timbó - Santa Catarina. 
Timbó - SC 89120-000
00000000000000000000 
BEL. IARA MARIA DOS ANJOS - A Registradora

Situação do processo

Número 50201

Data da solicitação 06/10/2020

Prazo 05/11/2020

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC, OFÍCIO 674/2020, SOLICITADO
POR ARQUTETO E URBANISTA SECRET...

Contato CLEDIR FERRARI

Situação Exigências

Descrição dos Emolumentos Item Quantidade Selos Qtd
Averbação - Isento Custas 17 17

Gratuita Não

Protocolos 110305

Exigências
ESCLARECIMENTOS: 
 
I. De acordo com informação contida no Ofício SEPLAN: nº 849/2020 de 02/10/2020, no Município de Timbó tem-se um total de 18 edificações tombadas em
CARÁTER DEFINITIVO. 
 
Entretanto, a tabela de relação de bens tombados informa um total de 21 bens. 
 
Não está claro a este Serviço Registral quais são os 18 bens tombados em caráter definitivo, e os outros 3 são provisórios? Quais? 
 
II. A matrícula nº 19.253 (CASA ZIMATH) foi encerrada, em virtude de parcelamento do solo, resultando nas matrículas nºs 29.918 (sem edificações) e 29.919 (com
edificações nº 3.182). 
Porém, este Serviço Registral necessita que o nº da matrícula esteja correto no Ofício, a fim de evitar dúvidas. 
 
III. O Ofício não faz mais referência à FABRICA DE PAPELÃO, que acordo com o órgão tombador - FCC, se trata de um tombamento PROVISÓRIO.  
Qual o motivo de não constar da tabela de relação de bens tombados constante do Ofício?  
 
IV. A Matrícula nº 13.583 (CASA DO POETA LINDOLF BELL) foi objeto de desmembramento, restando ainda pendente de abertura de matrícula, o lote nº 02
edificado com a casa nº 902. 
Nesse sentido, confirmar a este Serviço Registral, se a Casa do Poeta, declarada como sendo Patrimônio de Valor Histórico, Cultural e Arquitetônico é o lote 02
constante da Matrícula nº 13.583. 
 
De todo o exposto, verificar e retificar o Ofício apresentado, a fim de cumprir os atos administrativos e legislativos dos órgãos municipal, estadual e federal, bem
como sanar as dúvidas deste Serviço Registral, a fim de evitar equívocos nos atos a serem praticados. 
 
Analisado por Emanuelle P. Hackbarth. 
 
Documentação arquivada.

Alkasoft Informática Ltda. - www.alkasoft.com.br

http://www.alkasoft.com.br/


 

Florianópolis/SC, XX de novembro de 2020. 

 

Ofício nº XX/2020/CPUA/CAUSC 

 

À Senhora 
Ana Lúcia Coutinho 
Presidente da Fundação Catarinense de Cultura 
 

Assunto: Averbação de tombamento em imóveis da cidade de Timbó (SC) 

 

 Senhora Presidente, 

Com os cumprimentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina (CAU/SC), vimos por meio deste apresentar a solicitação enviada a este 

Conselho pelo Arquiteto e Urbanista Júlio César Ferrari, servidor da Secretaria de 

Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços (SEPLAN) 

do Município de Timbó (SC). 

 Na cidade de Timbó, de acordo com o banco de dados do município, existem 

16 edificações tombadas na esfera estadual cujo tombamento não foi averbado na 

matrícula do imóvel, elencadas no ANEXO I deste ofício. A justificativa sobre a 

necessidade do pedido de averbação do tombamento é encontrada no artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 25 de 1937, Lei de Tombamento Federal. Ainda, no caso de Santa 

Catarina, a Lei Nº 17.565 de 2018, Lei de Tombamento Estadual em seu art. 10 e o 

Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça reforçam a importância de 

tornar público com a averbação o tombamento e também as restrições impostas a 

partir do ato de tombamento ao imóvel e às áreas próximas ao bem tombado1. 

Segundo o arquiteto Júlio César Ferrari, funcionário da Secretaria Municipal 

de Planejamento, a cidade de Timbó enfrenta um momento de grande expansão 

imobiliária atual, o que torna a averbação do tombamento fundamental para 

colaborar com a publicidade das restrições de alienação, garantindo a preferência à 

instância responsável pela proteção legal e restrições de uso do imóvel, evitando 

assim a descaracterização por obras não autorizadas ou demolições.  

Este Conselho entende que, em se tratando de um tema concernente à 

atuação dos profissionais arquitetos e urbanistas, é também sua atribuição colaborar 

com as entidades responsáveis pela gestão, defesa e cumprimento dos marcos 

legais ligados ao Patrimônio Cultural Brasileiro.  Dessa forma, o CAU/SC solicita a 

                                                        
1 Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, 2013.  



 

verificação da situação atual das averbações da matrícula dos imóveis de Timbó e 

recomenda o prosseguimento do processo de averbação por parte da FCC. Ainda, o 

CAU sugere que seja estendida a ação às demais cidades no Estado de Santa 

Catarina nas quais imóveis tombados pela esfera estadual estejam em situação 

semelhante.   

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, por meio de sua 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA), coloca-se à disposição 

para colaborar com a Fundação Catarinense de Cultura em quaisquer demandas 

que se façam necessárias. 

 

 Atenciosamente, 

  

 ____________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento  

Arquiteta e Urbanista  

Presidente CAU/SC 

 



 

ANEXO I - Imóveis tombados pela FCC em Timbó (SC) 

Bem Tombado Ato de Tombamento Matrícula/Transcrição do 
Imóvel junto ao 1º Ofício da 
Comarca de Timbó 

Casa Ewald Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 358/2007 

17.772 

Casa Reinecke Decreto nº 5.923, 
21/11/2002, P.T. nº 
229/2000 

17.184 

Casa Zimath Decreto nº 5.923, 
21/11/2002, P.T. nº 
225/2000 

19.253 

Escola do 
Professor 

Decreto nº 5.923, 
21/11/2002, P.T. nº 
226/2000 

8.981 

Casa do Professor Decreto nº 2.981, 
24/06/1998, P.T. nº 079/94 

12.685 

Salão 
Hammermeister 

Decreto nº 5.923, 
21/11/20002, P.T. nº 
224/2000 

7.363, F122, L3D 

Casa Radoll Decreto nº 5.923, 
21/11/2002, P.T. nº 
221/2000 

5.826 

Casa Thurow Decreto nº 5.923, 
21/11/2002, P.T. nº 
222/2000 

6.389 

Casa Kloehn Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 336/2007 

11.408 

Casa Breton 
(Bertram) 

Decreto nº 5.923, 
21/11/20002, P.T. nº 
228/2000 

9.862 

Casa Sede dos 
Escoteiros 

Decreto nº 5.923, 
21/11/20002, P.T. nº 
223/2000 

17.006 

Antiga Fécula 
Lorenz 

Decreto nº 5.923, 
21/11/20002, P.T. nº 
227/2000 

4860, 5.299, 5.301, 5.302 

Casa Klug Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 335/2007 

29.257 

Pharmácia Central Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 337/2007 

26.656 

Casa Lorenz Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 339/2007 

16.058 

Casa Schumann Portaria nº 55, 18/10/2017, 
P.T. nº 340/2007 

9.309 
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Ofício SEPLAN: n° 674/2020.                Timbó/SC, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal nº 

25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por 
forma diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou 
decisão judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN).  

Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezenove 

edificações tombadas, sendo algumas destas tombadas em duas esferas 

cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações retiradas do 

banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios atos de 

tombamento (alguns dados podem estar divergentes das informações do 

Registro de Imóveis). 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação (ex. área, material de 

construção, Habite-se), mas sim dos atos de tombamento dos patrimônios 

culturais. 

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 



Seu cartório na Internet!

Identificador Senha Confirmar

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TIMBÓ
Rua General Osório, nº 311, sala 104 - Edifício Diplomata - CEP 89.120-000 - Timbó - Santa Catarina. 
Timbó - SC 89120-000
00000000000000000000 
BEL. IARA MARIA DOS ANJOS - A Registradora

Situação do processo

Número 49576

Data da solicitação 14/08/2020

Prazo 15/09/2020

Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - SC, OFÍCIO 674/2020, SOLICITADO
POR ARQUTETO E URBANISTA SECRET...

Contato CLEDIR FERRARI

Situação Exigências

Gratuita Não

Protocolos 109686

Exigências
1. Em análise ao Ofício Seplan nº 674/2020, verificou-se que: 
 
a) Casa Ewald: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Conforme buscas feitas: Mat. 17.772. O nº da edificação não confere. Na Matrícula nº 17.772, Livro 2,
consta casa nº 2220. Na documentação apresentada consta nº 2130. 
 
b) Casa Zimath: Mat. 19.253 - não confere a área do imóvel (Mat - 127.896,78m2 e documentação - 117.896,78m2. Para ciência: a Matrícula nº 19.253 será objeto
de desmembramento, aprovado pela municipalidade, a ser registrado quando do término do prazo de impugnação. 
 
c) Casa do Professor: Mat. 12.685 - Para ciência: prenotado sob o nº 109.742 de 19.08.2020 escritura pública de compra e venda. 
 
d) Salão Hammermeister: T.7363, fls. 122, L3-D - rua e área não conferem. 
 
e) Casa Schumann: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 9309, Livro 2. 
 
f) Casa Radoll: nº da Matrícula não confere. Buscas feitas: Mat. 5826, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat: 255.000m2 e documentação:
25.000m2) 
 
g) Casa do Poeta: Mat. 13.583, Livro 2 - lote 02: nome do proprietário não confere. 
 
h) Casa Thurow: não foi informado o nº da Matrícula do imóvel. Buscas feitas: Mat. 6389, Livro 2, senqo eu não confere o nome da rua e nem a área (Mat:
11.011m2 e documentação: 11.000m2. 
 
i) Casa Kloehn: Mat. 11.408, Livro 2: não confere o nome da rua. À título de informação: Carlos Kloehn é proprietário de partes ideais. 
 
j) Casa Bertram: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: Mat. 9862, Livro 2, sendo que não confere a rua e nem a área (Mat. 9862: 54.418,45m2 e
documentação: 45.040,97m2) 
 
l) Casa Escoteiros: não confere o nome da rua e nome do proprietário. 
 
m) Fécula Lorenz: Mat. 5302, Livro 2: não confere área e nome do proprietário. 
 
n) Fábrica de Papelão: não foi informado o nº da Matrícula. Buscas feitas: não encontrado. 
 
o) Casa Klug: à titulo de informação: Matrícula atual: Mat. 29.257, Livro 2. 
 
p) Casa Lorenz: à título de informação: Mat. 16.058, Livro 2: Hans Lorenz Junior é proprietários de partes ideais. 
 



Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias em relação as divergências encontradas e registros não informados (principio da especialidade
objetiva). 
 
2. Informar se o tombamento é definitivo ou provisório (art. 178, VII e art. 246 da Lei 6015/73). Caso seja definitivo haverá registro no Livro 3, além da averbação na
Matrícula. Deverá ser levado em conta também as restrições quanto a alienabilidade e modificabilidade do bem, sujeição das propriedades vizinhas as restrições
especiais e a possibilidade de intervenção do órgão público competente. Verificar e tomar as providencias que se fizerem necessárias. 
 
Documentação arquivada.

Alkasoft Informática Ltda. - www.alkasoft.com.br

http://www.alkasoft.com.br/
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Ofício SEPLAN: n° 849/2020.                     Timbó/SC, 02 de outubro de 2020. 

 

 

Ao 

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

 

Assunto: Bens Tombados no Município de Timbó  

 
 
 Em continuação ao Ofício da SEPLAN nº 674/2020 e ao processo registral 

nº 109686; com base no Art. 685 do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça de Santa Catarina (CNCGJ/SC) e no Art. 13 do Decreto-Lei Federal 

nº 25 de 30 de novembro de 1937, cujas transcrições estão respectivamente 

abaixo: 

“Art. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão, na matrícula ou no 
registro de transcrição, para mera publicidade:  
I – o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo ou legislativo 
ou decisão judicial específicos;  
II – as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado definitiva ou 
provisoriamente;  
III – as restrições a imóvel reconhecido como integrante do patrimônio cultural, por forma 
diversa do tombamento, em decorrência de ato administrativo, legislativo ou decisão 
judicial específicos;” 
“Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa 
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito 
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado 
ao lado da transcrição do domínio.” 

Solicito que sejam feitas, nas matrículas dos imóveis pertinentes, as 

devidas averbações com a finalidade de publicitar os tombamentos dos imóveis 

reconhecidos como integrantes do patrimônio cultural de Timbó através de atos 

administrativos e/ou legislativos das esferas municipal (Fundação Cultural de 

Timbó – FCT), estadual (Fundação Cultural Catarinense – FCC) e federal 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). Não sendo 

necessário, neste momento, averbar restrições nos imóveis e áreas de entorno 

tombado, pois a verificação e aplicação destas cabem aos órgãos tombadores. 

          Informo-lhe que, no Município de Timbó, tem-se um total de dezoito 

edificações tombadas em caráter definitivo, sendo algumas destas tombadas em 

duas esferas cumulativamente. Abaixo segue uma tabela com as informações  
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retiradas do banco de dados da Prefeitura Municipal de Timbó e dos próprios 

atos de tombamento. 

 

 

EDIFICAÇÕES TOMBADAS - TIMBÓ 

Bem Tombado 
Órgão 

Tombador 
Ato de Tombamento 

Matrícula / Transcrição 
do Imóvel 

Casa Ewald 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.772 
FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 358/2007 

Casa Reinecke 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

17.184 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 229/2000 

Casa Zimath 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

19.253 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 225/2000 

Escola do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

8.981 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 226/2000 

Casa do Professor 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

12.685 
FCC Decreto nº 2.981, 24/06/1998, P.T. nº 079/94 

Salão Hammermeister 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

7.363, F122, L3D 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 224/2000 

Casa Radoll 
IPHAN Portaria nº 128, 10/12/2014, Processo nº 1.548-T-07 

5.826 
FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 221/2000 

Casa Thurow FCC Decreto nº 5.923, 21/11/2002, P.T. nº 222/2000 6.389 

Casa Kloehn FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 336/2007 11.408 

Casa Breton (Bertram) FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 228/2000 9.862 

Casa Sede dos Escoteiros FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 223/2000 17.006 

Antiga Fécula Lorenz FCC Decreto nº 5.923, 21/11/20002, P.T. nº 227/2000 

4860 

5.299 

5.301 

5.302 

Casa Klug FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 335/2007 29.257 

Pharmácia Central FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 337/2007 26.656 

Casa Lorenz FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 339/2007 16.058 

Casa Schumann FCC Portaria nº 55, 18/10/2017, P.T. nº 340/2007 9.309 

Casa do Poeta Lindolf Bell FCT Decreto nº 075, 28/05/2001 13.583 

Cine Teatro Municipal FCT Decreto nº 762, 19/11/2003 1.244 
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Ademais, para auxiliar o Registro de Imóveis, estão anexos a este ofício 

todas as informações e atos legais dos tombamentos das referidas edificações; 

vale ressaltar que todos os atos são públicos e que podem ser acessados 

diretamente pelo cartorário. 

Reitero que as averbações aqui solicitadas não são das edificações em 

si, o que requereria outras informações e documentação, mas sim da notícia dos 

atos de tombamento dos patrimônios culturais.  

Por fim, peço que as trativas sejam feitas o mais rápido possível com 

vistas a proteger e preservar o Patrimônio Histórico e Artístico Imóvel do 

Município de Timbó. 

 

 

Respeitosamente,  

 

 

 

 

 

 

Júlio César Ferrari 

Arquiteto e Urbanista 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e 

Serviços - Município de Timbó 

(47) 3380-7122 / julio.ferrari@timbo.sc.gov.br 

 

 


