
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União

N° Atendimento

Missão da SPU: Conhecer o patrimônio imobiliário da União, assegurar o cumprimento das suas funções
socioambiental e econômica e fortalecê-lo como indutor do desenvolvimento da Nação

OBTER DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO DE IMÓVEL DA UNIÃO

SP02007/2021

Data de envio
Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento

01/03/2021

Hora de envio
14:01:40

OutrosObjetivo do Requerimento:

CONCESSÃO DE USODescrição do Objetivo:

OBRIGATÓRIOS

Documento com dados de dimensão e de localização do imóvel, tais como planta, memorial descritivo, certidão emitida por
cartório de registro de imóveis, imagem de satélite, dentre outro(s) capaz(es) de definir o posicionamento da área a ser
analisada

Tipo de Solicitante: Órgão ou entidade pública

DOCUMENTOS

O interessado é cartório de registro de imóveis? Não

CEP: 14680-000

E-mail: gabinete@jardinopolis.sp.gov.br

Logradouro: Praça Dr. Mario Lins Bairro: Centro

Complemento: Prefeitura

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

UF: SP

Tipo Logradouro: PraçaMunicípio: Jardinópolis

Telefone Fixo: (16) 3690-2900

CPF/CNPJ: 44.229.821/0001-70

DADOS DO INTERESSADO

Número: 150

DADOS DO IMÓVEL

CEP: 14680-000 UF: SP Município: Jardinópolis

Logradouro: Rodovia Anhanguera

Tipo Logradouro: Área

Número: Km
337

Bairro: Área Rural

Complemento:

Área do Terreno(m²): 81,500.00 Tipo do imóvel: Terreno/Lote

Nº do Processo: 10154.199442/2020-56

Classificação do Imóvel: RURAL Nº de Inscrição [Municipal] [Rural/INCRA]: 00000000
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Acompanhe o seu processo por meio do portal http://www.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o nº de atendimento:
SP02007/2021.



Anotações: Anexar este requerimento ao processo em andamento nº  10154.199442/2020-56

COMPLEMENTARES

Formulário de requerimento preenchido e assinado pelo interessado (exclusivamente no atendimento presencial, devendo
ser marcada a opção "Não possuo" quando preenchido diretamente no Portal pelo requerente)

Não Possuo

OUTROS

OFICIO DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE USO

PRIORIDADE ATENDIMENTO

Idosos com Idade entre 65 e 84 Anos: Não

Idosos com idade Acima de 84 anos: Não

Doenças enquadradas na Lei nº 10.048/2000: Não
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Acompanhe o seu processo por meio do portal http://www.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o nº de atendimento:
SP02007/2021.



DECLARAÇÕES

A documentação apresentada pelo requerente confere com os documentos solicitados.

O formulário de requerimento encontra-se devidamente preenchido.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas e os documentos apresentados são

Estou ciente que, a critério da administração, poderão ser solicitados outros documentos necessários para o

Estou ciente que, a critério da administração, poderão ser solicitados outros documentos necessários para o

Estou ciente que serei notificado da conclusão e eventuais pendências da presente solicitação via correio

Estou ciente que, a critério da Administração, poderão ser solicitados outros documentos necessários para o

Estou ciente que, a critério da Administração, poderão ser solicitados outros documentos.

Estou ciente que antes da tomada de decisão a SPU poderá exigir, a seu critério, a exibição do original de

Estou ciente que antes da tomada de decisão ou manifestação a Secretaria do Patrimônio da União poderá

Estou ciente de que a análise técnica de SPU se limitará aos dados técnicos e informações apresentados

Estou ciente de que a SPU poderá solicitar informações técnicas complementares ou outros documentos,
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Acompanhe o seu processo por meio do portal http://www.patrimoniodetodos.gov.br/, inserindo o nº de atendimento:
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