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MEMÓRIA DE REUNIÃO
LOCAL: SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SC
ASSUNTO: DOAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIÃO
Em reunião ocorrida nesta SPU/SC em 11/09/2019, representantes do
Município de Tijucas requereram a União a doação de um imóvel da
União. Justificam o pedido informando que parte da área já é ocupada pelo
Município, que noutra parcela fariam a doação para a UFSC, noutra
abririam uma rua, noutra fariam uma praça de esportes, noutra seria feita
a regularização fundiária e noutra construiriam a nova Câmara de
Vereadores.
O senhor Eloi Mariano Rocha, Prefeito de Tijucas, ressaltou a importância
do imóvel para o município, visto que está localizada na região central da
cidade.
O Senhor Nabih Henrique Chraim, Superintendente da SPU/SC informou que as análises das destinações em
Santa Catarina devem estar alinhadas com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, que parte dos
pedidos poderiam vir a ser acolhidos ainda que em modalidade distinta da doação.
O Sr. Marco Aurélio Testoni, técnico da SPU/SC informou que as destinações requeridas deveriam ser
solicitadas em separado, cada qual em sua fração, municiadas de projeto específicos.
Ao final, ficou acordado que o Município de Tijucas efetuará o georreferenciamento da área e elaborar o
memorial descritivo e das áreas a serem fracionadas para que a União possa requerer o desmembramento
da matrícula da área total. Com o desmembramento, será possível transferir ao município as áreas com
logradouros públicos, conforme previsto na Lei 13.240/2015.
O processo SEI-ME 10154.119167/2019-61 está sendo encerrado. Com a apresentação da nova
documentação requerida, nova demanda sera gerada. Ter o município como parceiro nesta frente permitirá
atender com maior celeridade ao pleito municipal ao mesmo tempo em que a SPU poderá sanear as
inconsistências existentes no cadastro deste imóvel, numa relação vantajosa a todas as partes
Presente o interesse público, o Superintendente sugeriu que após a abertura da demanda, a prefeitura
informasse ao gabinete da SPU o número de protocolo para autorizar um atendimento prioritário.

