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LEI N' 1.402,D8 t7 DE JANEIRO DE 2014.

Dispde sobre a metodologia e inscrigEo e seleg6o dos
benefici6rios do programa Minha Casa, Minha Vida, no
Municipio de Sdo Gongalo do Amarante/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN FAZ
SABER, que a cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A selegSo dos benefici6rios do Programa Minha Casa, Minha Vida atender6

as metodologias propostas na Portaria 610120ll, de 26 de dezembro de 201 1 do Minist6rio
das Cidades.

Art.2o A selegdo dos beneficiSrios seri realizada por empreendimento e obedecer6 a

seguinte ordem:

a) IndicagSo de um grupo de familias oriundas de um mesmo assentamento

irregular nos termos do item 3.3 do Anexo da Portaria 610120ll do Minist6rio das Cidades,

sem aplicagdo de crit6rios de hierarquizagdo e selegSo, at6 o limite mfximo definido na

referida Portaria (50%);

b) AplicagSo da cota de 3%o para os candidatos idosos (> 60 anos), nos termos do

item 5.2 do Anexo da Portaria 61012011 do Minist6rio das Cidades, mediante sorteio.

c) Aplicagdo da cota de 3% para os candidatos e/ou componentes do seu grupo

familiar, portadores de deficiOncia, nos termos do item 5.6 do Anexo da Portaria 610120ll

do Minist6rio das Cidades mediante sorteio;

d) Destinagdo das demais unidades habitacionais aos candidatos inscritos, dentro

de cada grupo a qual esteja inserido (Grupo dos 75oh - Preenchimento de 05 ou 06 crit6rios)

ou (Grupo dos 25o/o - Preenchimento at6 04 crit6rios), nos termos do item 5.3 da Portaria

61012011 do Minist6rio das Cidades, mediante sorteio.

Art. 3o. Para cada empreendimento, deverSo ser submetidos a SEHARF - Secretaria

Municipal de HabitagSo e Regularizaqdo Fundi6ria, a decislo sobre os crit6rios locais a

serem aplicados para a devida selegdo.

Art. 4o. Cada inscrigdo somente concorrer6 dentro do grupo a qual estiver inserido

(75% ott25o/o), mediante o atendimento ao quantitativo de crit6rios nacionais e/ou adicionais
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(locais). ExcegSo feita aos idosos e portadores de deficiOncia que participardo dentro das

cotas especificas e tamb6m no grupo a qual estiver inserido (75o/o ottz5%).

Art. 5o. Para as rotinas previstas no item 3o - "b", "c,, e ,0d,,, ftca estabelecido i
seguinte sistem6tica de sorteio, para a selegSo das familias benef,rciadas no Programa Minha

Casa Minha Vida:

a) A selegSo dos benefici6rios de cada empreendimento ser6 baseada na

extrag6o da Loteria Federal a qual estiver vinculada mediante portaria especifica da

SEHARF - Secretaria Municipal de Habitag6o e Regularizagdo Fundi5ria nesse sentido e

divulgada previamente;

b) Serlo considerados os cincos pr0mios de cinco digitos cada, da Loteria

Federal para a aplicabilidade da sistem6tica do sorteio das unidades habitacionais;

c) Utilizando-se o nfmero da dezena e unidade do 1o pr6mio da Loteria Federal,

o primeiro selecionado ser6 o que possuir a mesma dezena e unidade em seu nfmero de

inscriq5o do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como, a milhar e a centena id6nticas;

d) Caso o nitmero da dezena de milhar do prCmio seja par, o segundo

selecionado ser6 o que possuir o nrimero de inscriglo uma centena maior que o primeiro ou,

caso a dezena de milhar seja impar, o segundo selecionado ser6 o que possuir o nirmero de

inscrigdo uma centena menor que o primeiro selecionado. Para fins de selegdo o 0 (zero) ser6

considerado como nfmero par.

e) Assim, sucede-se a contagem (crescente ou decrescente) at6 que sejam

preenchidas todas as vagas disponiveis para a selegdo ou se alcance o maior ou o menor

nfimero possivel.

0 Chegando a seleg6o ao maior ou menor nfmero possivel para uma mesma

dezena e unidade e ainda restarem vagas disponiveis, continua-se a contagem a partir do

menor ntmero (contagem crescente) ou do maior nrimero (contagem decrescente) existente

at6 o nrimero imediatamente anterior ao primeiro selecionado.

g) Se ap6s o uso das regtas citadas ainda houver vagas, deve-se continuar a

selegSo utilizando-se o 2o, 3o, 4" e 5o pr6mios da Loteria Federal at6 que ndo sobrem vagas.

h) Caso os nfmeros de unidade e dezena sorteados jri tenham sido sorteados em

qualquer outro momento do atual programa e ainda existirem inscrig6es remanescentes, e

que o nirmero de vagas seja maior que a quantidade remanescente destes, deve-se selecionar

todos eles e passar ao pr6ximo pr6mio.
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i) Se o nfmero de inscrig6o selecionado n6o estiver incluido dentro do grupo a

qual estiver sendo realizada a selegeo, passar-se-6 para o nrimero imediatamente seguinte,

utilizando-se a mesma sistem6tica;

j) Caso os nirmeros dos 05 (cinco) pr6mios da extragdo da Loteria Federal ndo

sejam suficientes para a definigdo dos selecionados dentro de um determinado grupo, ap6s a

utllizagdo dos itens anteriores, serdo utilizados os nrimeros do 1o pr6mio ao 5o pr6mio,

sempre acrescido de uma unidade, repetindo o ciclo at6 que se complete a selegdo no grupo.

Art. 6o. Para cada empreendimento contratado serS realizado um processo de selegio

preliminar (titular e cadastro de reserva) cujo resultado ser6 divulgado no Di6rio Oficial do

Municipio, atrav6s de edital com o nome das pessoas selecionadas identificadas por ordem d

sorteio.

Art. 7o. As pessoas selecionadas preliminarmente (titular e cadastro de reserva) ser6o

convocadas pela SEHARF - Secretaria Municipal de HabitagSo e Regularizagdo Fundi6ria,

por carta, telefone e tamb6m por e-mail (para aqueles que tiverem), para:

a) ApresentagSo de documentos comprobat6rios para confirmagdo a veracidade

das informag6es prestadas quando do ato da inscrigdo;

b) Proceder d inscrigSo ot atralizaqdo no Cadastro Unico (CADUNICO) do

Minist6rio do Desenvolvimento Social, no Municipio de S5o Gongalo do Amarante/RN, nos

prazos determinados pela SEHARF - Secretaria Municipal de HabitagSo e Regularizagdo

Fundi6ria, sob pena de exclusdo da selegdo e perda do beneficio habitacional;

c) Montagem do processo habitacional para encaminhamento a Instituigdo

Financeira Oficial.

Art. 8o. Ap6s a montagem de todos os dossiOs das pessoas selecionadas, por

empreendimento, pela SEHARF - Secretaria Municipal de Habitagio e Regularizagio

Fundi6ria, serS encaminhado a listagem e os dossiOs para a Instituigdo Financeira Oficial, a

qual cabe VERIFICAR a veracidade das informagdes, nos termos do item 6.3 do Anexo da

Portaria 61012011, inclusive quanto d exist6ncia de impedimentos, para posterior devolugdo

a SEHAM - Secretaria Municipal de Habitagdo e Regularizagdo FundiSria, da listagem da

selegdo definitiva das familias beneficiadas, que ser6o convocadas para a assinatura dos

contratos de financiamento habitacional.

Art. 9. Em caso de indeferimento pela Instituigdo Financeira Oficial de algum dossiC

encaminhado pela SEHARI'- Secretaria Municipal de Habitag6o e Regularizagdo Fundi6ria,



\-

Rio Grande do Norte
PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO GON9ALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - S5o Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
cNPJ/MF No 08.079.402100001 -35

por quaisquer impedimento e/ou irregularidades, haver6 a substituigSo pelas pessoas

selecionadas no Cadastro de Reserva, obedecidas tamb6m a ordem de sorteio.

Art. 10. As pessoas selecionadas no Cadastro de Reserva somente terSo direito ao

beneficio habitacional em caso da necessidade de substituigdo dos selecionados titulares, nlo

gerando portanto direito adquirido ao beneficio.

Art. 11. A selegio definitiva por empreendimento ser6 amplamente divulgadas pela

SEHARF - Secretaria Municipal de Habitagio e Regularizagdo Fundi6ria no Di5rio Oficial

do Municipio.

Art. 12. Somente ter6 direito ao beneficio habitacional, uma rinica familia por

C6digo Domiciliar do Cadastro Unico (CADUNICO), independentemente de quantos

membros do grupo familiar tenham feito a inscrigSo ou tenham sido pr6-selecionados no

Programa Minha Casa Minha Vida. SerS permitida a excegdo ao disposto, no caso em que

no ato da inscrigdo tiver sido informada a condigdo de "coabitagSo" pelo candidato inscrito

ou vinculado ao mesmo c6digo domiciliar.

56o Gongalo do Amarante/RN, 17 de janeiro de2014.
193'. da Independ0ncia e 126o. da Repriblica.

JAIME CA DOS SANTOS
cipal

PAULO DE MEDEIROS
Secret6rio Municipal de Habitagdo e Regularizagdo FundiSria



Jorn al Oflcl
lnstituido pela Lei Municipal no Ll31 de 18 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

nauurcino oe sAo coNqALo Do AMARANTE

LEI N I.402, DE 1 7 DE JANEIRO DE 2014.

Dispoe sobre a metodologia e inscdgSo e selegeo dos

beneficidrios do Programa Minha Casa, Minha Vida, no

Municipio de 56o Gonqalo doAmarante/RN'

o pREFElro MUNICIPAL oe sAo GoNQALo Do AMAMNTE/RN

FAZSABER, que a Cdmara Municipal aprovou eeu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 
o A selegjo dos benefici6rios do Pmgrama Minha Casa, Minha Vida

atender6 as metodologias propostas na Portaria 610/2011, de 26 de dezembrode 2011

do Minist6rio das Cidades.
Art. ?Aselegio dos benelici6rios ser6 rcalizada por empreendimento e

obedecer6 a seguinte ordem:

a)lndicagdo de um grupo de familias oriundas de um mesmo

assentamento inegular nos termos do item 3.3 do Anexo da Portaria 610/2011 do

Minist6rio das Cidates, sem aplicagEo de crit6rios de hieraquizagSo e seleg6o, at6 o

limite mAximodefinido na referida Portaria (50%);

b)Aplicagio da cota de 3olo para os candidatos idosos ( > 60 anos), nos

termos do item 5.2 doAnexo da Portaria 610/2011 do Minist6rio das Cidades, mediante

sorteio.
c)Aplica$o da cota de 3% para os candidatose/ou compnentes do seu

grupo familiar, portaOores Oe Oencidncia, nos termos do item 5.6 doAnexo da Portaria

610/2011 do Minist6rio das Cidades mediante sorteio;

d)Destinagso das demais unidades habitacionais aos candidatos

inscritos, dentode cada grup a qualesteia inserido (Grupo dos 75% - Preenchimento

de 05 ou 06 crit6rios) ou (Grupo dos 25% - Preenchimento at6 04 crit6rios), nos termos

do item 5.3 da Portaria610/2011 do Minist6riodas Cidades, mediante sorteio.

Art.3o. Para cada empreendimento, deverEo sersubmetidos a SEHARF

- Secretaria Municipal de Habitagjo e RegularizagSo Fundidria, a decisao sobre os

crit6rios locais a serem aplicados pan a devida selegio.

Art. 40. Cada inscri$o somente onconer6 dentro do grupo a qual

estiver inserido (75% ou 25%), mediante o atendimento ao quantitativo de crit6rios

nacionais e/ou adicionais (locais). Exceqao feita aos idosos e portadores de deficiencia

que participario dentro das cotas especificas e tamb6m no grupo a qual estiver

inserido (75% ou 25%).
Art. 50. Para as rotinas previstas no item 30''b', 'c'e 'd", lica

estabelecido i seguinte sistematica de sorteio, para a selegao das familias

beneficiadas no Programa MinhaCasa MinhaVida:

a)A sengao dos benefici6rios de cada empreendimento ser6 baseada

na extragio da [oteria Federal a qual estivervinolada mediante portaria especifica da

SEHARF - Secretaria Municipal de HabitagSo e RegularizagSo FundiAria nesse

sentido e divulgada previamente;

bperao considerados os cincos pr6mios de cinco digitos cada, da

Loteria Federai para a aplicabilidade da sistem5tica do sorteio das unidades

habitacionais;
c)Utilizando-se o n0mero da dezena e unidade do 1o pr6mio da Loteria

Fecleral, o primeiro selecionado ser6 o que possuira mesma dezena e unidade em seu

n0mero de inscrig6o do Programa Minha Casa Minha Vida' bem como, a milhar e a

centena id6nticas;

d)Caso o n0mero da dezena de milhar do pr0mio se,ia par, o. segundo

selecionado ser6 o que possuir o n[mero de insuigSo uma centena maior que o

primeiro ou, caso a dezena de milhar seja impar, o segundo selecionado ser5 o que

possuir o n[merc de insoigSo uma centena menor que o primeiro selecionado. Pana

fins de selegSoo0 (zero) serd considerado como n[mero par.

e)Assim, sucede-se a contagem (crescente ou decrescente) at6 que

sejam preenchidas todas as vagas disponiveis para a selegSo ou se alcance o maiorou

o menor n0mero possivel.

f)Chegndo a selegdo ao maior or menor n[mem possivel para uma

mesmadezena e unidade e ainda restarem vagasdisponiveis, continua-se a contagem

a partir do menor nfmero (contagem crescente) ou do maior nfmero (contagem

decrescente) existente at6 o n0mero imediatamente anteriorao primeiro selecionado.

g)Se aps o uso das regras citadas ainda houver vagas,.deve-se

continuar a seleqSo uiilizando-se o ?, 3o,40 e 50 prEmios da Loteria Federal at6 que

nio sobrem vagas.
hlcaso os nfmeros de unidade e dezena sorteados jd tenham sido

sorteados em qualqueroutro momento do atual programa e ainda existirem inscri$es

remanescentes, e que o nfmero de vagas seja maior que a quantidade remanescente

destes, deve.se selecionartodos elese passarao pr6ximo pr6mio.

i)Se o n[mero de inscrigio selecionado nio estiver induido dentro do

grupo a qual'estiver sendo realizada a seleqao, passar-se-d para o n0mero

lmediatamente seguinte, utilizandese a mesma sistem6tica;
j)Caso os nfmeros dos 05 (cinco) pr6mios da extragSo da Loteria

Federal n6o ibjam suficientes para a definigio dos selecionados dentro de um

determinado gru-po, ap6s a utilizagio dos itens anteriores, serSo utilizados os n[meros

do'lo prEmio io 5" pr6mio, sempre acrescido de uma unidade, repetindo o cido at6 que

secomplete a selegao nogruPo.' 
M. 

-60. 
Pira cada empreendimento contratado serA realizado um

processo de selegio preliminar (tihrlar e cadastro de reserva) atio resultado seri
biw[ado no Di6rib Oficial do Municlpio, atrav6s de edital com o nome das pessoas

selecionadas identificadas prordem d sorteio.
M. 7o. As pissoas selecionadas preliminarmente (titular e cadastro de

reserva) ser6o convocadas pela SEHARF - Secretaria Municipal de HabitagSo e

RegularizagEo Fundidria, porcarta, telefone e tamb6m por e-mail (para aqueles que

tiverem), para:

a)ApresentaESo de doflmentos compmbat6rios para confirmag6o a

veracidade das informa@s prestadasquandodo ato da inscrigSol

b)Proceder i inscrigSo ou atualizagSo no Cadastro'Unico (CADUNICO)

do Minist6rio io Desenvolviminto Social, no Municlpio de S5o Gonplo do

Amarante/RN, nos ptazos determinadoo pela SEHARF - Secretaria Municipal de

HabitagSo e Regulailza6o Fundi6ria, sob pena de exdusio da seleqio e perda do

benelicio habitacional;
c)Montagem do processo habitacional para encaminhamento a

lnstituigSo Financeira Ofi cial.' 
Art. 80. Ap6s a montagem de todos os dossiGs das pessoas

selecionadas, por empieendimento, pela SEHARF - ,Secretaria Municipal de

Habitacdo e Reiularizaiio Fundi6ria, ser6 encaminhado a listagem e os dossi6s para

a lnstituiqao Fi#nceira Oficial, a qualcabeVERIF;CAR a veracidade das infonna96e9,

nosterm'os do 1em 6.3 doAnexo da Portaria 610/2011, inclusive quanto i exist6ncia de

impeOimentos, para posterior devoluEso a SEHARF - Secretaria Municipal de

HdUita'ao e iegutariia'ro FundiCria, da listagem da selegSo defin1pa das famlias

benefidadas, qui serio bnvocadas para a assinafura dos contratos de financiamento

habitacional.
Art. 9. Em caso de indeferimento pela lnstituigio Financeira Oflcial de

algum dossiO encaminhado pela SEHARF - Secretaria Municipal de Habitagdo e

RigubrizagSo Fundidria, porquaisquer impedimento e/ou inegularidades, haverl a

suistituiga6 pehs pessoas selecionadas no Cadasto de Reserva, obedecidas

tamtr6m a ordem de sorteio.
Art. lO. As pessoas selecionadas no Cadastro de Reserva somente

terflo direito ao beneflcio habitacional em caso da necessidade de substifuigSo dos

selecionadostitulares, n6o gerando portanto dircito adquirido ao beneficio'

Art. 1,l. A sehgeo definitiva por empreendimento ser6 amplamente

divulgadas pela SEHARF - Secrelaria Municipal de Habitagdo e Regulariza$o

Fundiiria no Di6rio Oficialdo Municlpio.
Art. 12. Somenteterahireito ao beneficio habitacional, uma 0nica hmilia

oor C6diqo Domiciliar do Cadastro Unico (CADUNICO), independentemente d€

buantos irembros do qruDo familiar tenham feito a insoit'o ou tenham sido pr6-

#bcionados no Progrimh Minha Casa Minha Vida. Serd permitida a excegSo ao

disposto, no caso em que no ato da insoigio tiver sido informada a mndigEo de

'oiabitagao' peto candidbto inscrito ol vinculado ao mesmo c6digo domiciliar.

S5o Gongalo doAmarante/RN, 17 de janeiro de 2014.

1930. da lndepend6ncia e 1260. da Rep[blica.

JAIME CALADO PEREIRADOS SANTOS
Prefeito MuniciPal

PAULO EMIDO DE MEDEIROS

Secret6rio Municipal de HabitagSo e RegularizaqSo Fundi6ria


