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LEr N' 1.407, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

Determina que 5yo das moradias populares construidas
no 0mbito do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) por implementagSo do Poder Executivo
Municipal, sejam adaptadas ds necessidades de pessoas

com deficiCncia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN FAZ

SABER, que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica assegurado que, do total das moradias populares disponibilizadas no

dmbito do Programa Minha Casa Minha Vida por implementagSo do Poder Pfblico

Municipal, no minimo, 5Yo (Cinco por cento) sejam adaptadas ao uso por pessoas com

defici6ncia.

Parfgrafo rinico. O beneficio e que trata o caput estende-se aos contemplados no

aludido Programa com dependentes em situagSo de deficiOncia.

Art. 2o A garantia do direito ds unidades habitacionais adaptadas ao uso por

pessoas com deficiOncia dever6 observar a comprovagSo de sua condig6o por meio de

laudos e atestados m6dicos.

Art. 3oAs despesas decorrentes da aplicagSo desta Lei correr5o por conta de

dotaglo orgament6ria pr6prias, suplementadas, se necess6rio.

Art. 4'A presente Lei ser6 regulamentada mediante Decreto do Poder Executivo.

Art. SoEsta Lei entra em vigor ap6s decorridos 30 (trinta) dias de sua publicagSo.

S5o Gongalo do Amarante/RN, 20 de janeiro de2014.

JAIME CA DOS SANTOS

PAULO EMIDftrDE MEDEIROS
Secretiirio Municipal de HabitagSo e Regularizaqdo FundiSria
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lnstituido pela Lei Municipal no 1.131 de 18 de setembro de 2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

uruurcipro oe sAo coNqALo Do AMARANTE

LEI NO 1.402, DE 17 DE JANEIRO DE2014.

Disp6e sobre a metodologia e inscri$o e selegio dos

beneflci6rios do Programa Minha Casa, Minha Vda, no

Municipio de Sio Gonplo doAmarante/RN.

o pREFErro MUNrcrpAL oE sAo GoNqALo Do AMARANTE/RN

FM SABER, que a Cimara Municipal apmvou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. loAselegSodos benefici6rios do Programa Minha Casa, Minha Vida

atender6 as metodologias propostas na Portaria 61 0/201 1, de 26 de dezembro de 2011

do Ministdrio das Cidades.
Art. 2oAseleqdo dos benefici6rios se16 realizada por empreendimento e

obedecer6 a seguinte ordem:
a)lndicagSo de um grupo de famllias oriundas de um mesmo

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

Minist6rio das Cidades, sem aplicagio de critdrios de hierarquizaqSo e selegSo, at6 o

limite mdximodefinido na referida Portaria (50%);

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

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

sorteio.
c)AplicagSo da cota de 3% paraoscandidatos e/ou componentesdo seu

grupo familiar, portadores de deficiGncia, 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, dentro de cada grupo a qual esteja 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 Portaria 6'10/2011 do Minist6riodasCidades, mediante sorteio.
Arl. 30. Para cada empreendimento, deverSo sersubmetidos a SEHARF

- Secretaria Municipal de HabitagSo e Regularizagio Fundi6ria, a decisio sobre os

crit6rios locais a serem aplicados para a devidaseleqSo.
Art. 40. Cada inscilgSo somente @ncorerA dentrc do grupo a qual

estiver inserido (75o/o ou 25o/o), mediante o atendimento ao quantitativo de qit6rios

nacionaise/ou adicionais (locais). Excegio feita aos idosos e portadores de defici6ncia
que participaEo dentm das cotas especificas e tamb6m no grupo a qual estiver

inserido (75% ou 25%).
Art. 50. Para as rotinas previstas no item 3o - 'b", "C e'd', fica

estabelecido A seguinte sistem6tica de sorteio, para a selegSo das familias
beneliciadas no Programa Minha Casa MinhaVida:

a)A selegEo dos beneftci6rios de cada empreendimento serd baseada

na extragio da Loteria Federal a qual estivervinculada mediante portaria especifica da

SEHARF - Secretaria Municipal de Habitagao e Regularizagio Fundidria nesse

sentido e divulgada previamente;

b)Ser6o considerados os cincos prEmios de cinco digitos cada, da

Loteria Federal para a aplicabilidade da sistem6tica do sorteio das unidades

habitacionais;
c)Utilizandese o n0mero da dezena e unidade do 1o pdmio da Loteria

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

nimero de inscrigSo do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como, a milhar e a

centena id6nticas;
d)Caso o nUmeo da dezena de milhar do prdmio seja par, o segundo

selecionado serd o que possuir o nfmero de insuig6o uma centena maior que o

primeiro ou, caso a dezena de milhar seja lmpar, o segundo selecionado serd o que

possuir o nfmero de inscrigSo uma centena menor que o primeiro selecionado. Para

lins de seleqSoo 0 (zero) serA considerado como nUmero par.

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

sejam prcenchidastodas asvagasdisponlveis para a selegEoou se alcance o maiorou
o menorn0mem possivel.

f)Chegando a selegSo ao maior ou menor n0mero possivel para uma
mesmadezena e unidadee ainda restarem vagas disponfveis, continua-se a contagem
a partir do menor n0mem (contagem crescente) ou do maior nrimero (contagem
decrescente) existente at6 o nomero imediatamente anterior ao primeiro selecionado.

g)Se ap6s o uso das regras citadas ainda houver vagas, deve-se
continuar a seleg6o utilizando-se o 2P, 3o, 4o e 5o pr6mios da Loteria Federal at6 que

n6o sobrem vagas.
h)Caso os nrjmeros de unidade e dezena sorteados jd tenham sido

sorteados em qualquer outro momento do atual programa e ainda existirem inscri$es
remanescentes, e que o ntimero de vagas seja maiorque a quantidade remanescente
destes, devese selecionartodos elese passarao p6ximo pr6mio.

i)Se o n[mero de insoigAo selecionado n6o estiver induido dentro do
grupo a qual estiver sendo realizada a seleg6o, passar-se-5 para o n0mero
imediatamente seguinte, utilizandose a mesma sistemdtica;

j)Caso os n0mercs dos 05 (cinco) pr6mios da extragio da Loteria
Federal n6o sejam suficientes para a definigSo dos selecionados dentro de um

determinado grupo, apos a utilizagSo dos itens anteriores, serSo utilizados os n[meros
do 1o pr6mio ao 50 pr6mio, sempre acrescido de uma unidade, repetindo o cido at6 que

se complete a selegio nogrupo.
Art. 60. Para cada empreendimento contratado ser6 realizado um

prooesso de seleqSo preliminar (tifular e cadastro de reserva) o.ljo resultado serd
diwlgado no Didrio Ofcial do Municlpio, atrav6s de edital com o nome das pessoas

selecionadas idenlifi cadas porordem d sorteio.
Art. 70. As pessoas selecionadas preliminarmente (tifular e cadastro de

reserva) serio convocadas pela SEMRF - Sesetaria Municipal de HabitagSo e
Regulariza$o Fundi6ria, por carta, telefone e tamb6m pr e-mail (para aqueles que

tiverem), para:

a)AprcsentagSo de documentos comprobat6rios para confirmagSo a
veracidade das informaEies prestadas quando do ato da inscrigSo;

b)Proced'eri ihscriso oriatualizagSo no Cadaitro 0nico (CADUNICO)

do Minist6rio do Desenvolvimento Social, no Municlpio de 56o Gonplo do
Amarante/RN, nos pftrzos determinados pela SEHARF - Secretaria Municipal de
Habitagdo e Regularizagio Fundidria, sob pena de exdusio da selegSo e perda do
benelicio habitacional;

c)Montagem do processo habitacional para encaminhamento a

lnstitui$o Financeira Ofi cial.
Art. 80. Ap6s a montagem de todos os dossiEs das pessoas

selecionadas, por empreendimento, pela SEHARF - Secretaria Municipal de
Habitagdo e Regularizag6o Fundi6ria, ser6 encaminhado a listagem e os dossiEs para

a lnstituigdo Financeira Oficial, a qualcabeVERlFlCARavenacidade das informa@s,
nostermos do item 6.3 doAnexoda Portaria 610/201'1, indusive quanto A existdncia de

impedimentos, para posterior devolugEo a SEHARF - Secretaria Municipal de

Habitag6o e Regularizat'o Fundiiria, da listagem da selegAo definitiva das familias
beneficiadas, que serio convocadas para a assinafura dos contratos definanciamento
habilacional.

Art. 9. Em caso de indeferimento pela lnstituig6o Financeka Olicial de

algum dossiO encaminhado pela SEHARF - Secretaria Municipal de HabitagSo e
RegularizagSo Fundi6ria, por quaiquer impdimento e/ou irregularidades, haver6 a
substihrigEo pelas pessoas selecionadas no Gadastro de Reserva, obedecidas
tamb6m a ordem de sorteio.

Art. 10. As pessoas selecionadas no Cadastro de Reserva somente
ter6o direito ao benelicio habitacional em caso da necessidade de substituiqSo dos
selecionados titulares, nio gerando portanto direito adquirido ao beneftcio.

Art. 1,l. A selegSo definitiva por empreendimento ser5 amplamenle
divulgadas pela SEHARF - Secretaria Municipal de Habita$o e RegularizaqSo

Fundi6ria no Diirio Oficial do Municipio.
Art. 12. Somente ter6 direito ao beneflcio habitacional, uma Inica familia

por C6digo Domiciliar do Cadastro Unico (CADUNrcO), independentemente de
quantos membros do grupo hmiliar tenham ftito a insoigio ou tenham sido pr€-

selecionados no Prognma Minha Casa Minha Vida. Ser6 permitida a excegSo ao

disposto, no caso em que no ato da insaigSo liver sido informada a condigSo de

'coabitagio'pelo candidato inscrito ou vinculado ao mesnp c6digo domiciliar.

S5o Gongalo do Amarante/RN, 17 de janeiro de 2014.
1930. da lndepend6ncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO EMIDO DE MEDEIROS
Secret6rio Municipal de HabitagSo e RegularizagSo Fundidria
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LEI il" 1,407, DE 20 DE JANEIRO DE 2014,

Determina que 5% das moradias populares construidas no

Ambito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCM$ pr
implementagSo do Poder Executivo Municipal, sejam

adaptadas is necessidades de pessoas com deficiGncia'

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONEALO DOAMAMNTBRN FAZ

SABER, que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1' Fica assegurado que, do total das moradias populares

disponibilizadas no dmbito do Programa Minha Casa Minha Vida pr implementaqSo

do Poder P0blico Municipal, no minimo, 5% (Cinco porcento) sejam adaptadas ao uso

por pessoas com delici6ncia.

Par6grafo rinico. O beneficio e que trata o caput estende-se aos

contemplados no aludido Programa com dependentes em situagdo de deficidncia'

Art. 20 A garantia do direito ds unidades habitacionais adaptadas ao uso

por pessoas mm deficiEncia dever6 observar a comprovagSo de sua condi$o por

meio de laudos eatestados m6dlcos.

Art. 3oAs despesas deconentes da aplicagio desta Lei conerSo por conta

de dotagSo orgamentiria p16prias, suplementadas, se necess6rio.

Art. 40 A presente Lei ser6 regulamentada mediante Decreto do Poder

Executivo.

Art. SoEsta Lei entra em vigor ap6s deconidos 30 (trinta) dias de sua

publicaqdo.

Sio Gonplo do Amarante/RN, 20 de laneim de 2014.

193o. da lndepend€ncia e 1260. da Rep0blica.

JAIME CAI.ADO PEREIRADOS SANTOS

Prefeito MuniciPal

PAULO EMIDIO DE MEDEIROS

Secret6rio Municipal de HabitagSo e RegularizagSo Fundidria

PORTARTA0IS/2014

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GON9ALO D0 AMAMNTE EM

CONJUNTO COM A PRESIDENTE DO INSTIIUTO DE PREUDENC|A MUNICIPAL

DE SAO GON9ALO DO AMAMNTE, no uso de suas atribui@es legis conferidas

pelo art. 13, inciso ll, do Regimento lntemo do IPREV, aprovado pela Lei Municipal no

053,28de Outubrode 2009 etendoemvista oque consta no Processo n029U2014;

RESOLVE:

Art. 1o - ConcederAposentadoriaVolunt6ria porTemp de ContribuigSo A

servidora FRANCISCA VIEIRA BARBOSA, matrialla no 5.770, ocupante do cargo de

Auxiliar de servigos Gerais PA N-lV lotada na secretaria Municipal de EducaqSo e

Cultura, conforme art. 30 da EC 47105, c/c o artigo 62 da Lei Complementar n'o

053/2009, com paridade e proventos integrais, acrescidodas seguintes vantagens:

- 06 (seis) quinqu6nios conespondente a 30% (trinta' por cento), nos

termosdoart.5gda Lei Comf,ementarT2 de 2Sdejunhode 1999'

Art. 20 - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicagio,

retroagindo seus efeitos para 01/05/2014.

56o Gonplo doAmarante - RN, 02 de maio de 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS

Prefeito MuniciPal

MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA

Presidente do IPREV

PORIARIA0I9/2011

o PREFEITO MUNICIPAL DE SA0 GONQALO D0 AMARANTE EM

CONJUNTO COM A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCh MUNICIPAL

DE SAO GoNqALo DO AMARANTE, no uso de suas atribuiFes legais conferidas

pelo art. 13, inciso ll, do Regimento lntemo do IPREV apmvado pela Lei Municipal no

053,28 de Outubrode 2009 etendoemvista o que consta no Processo no001S2010;

RESOLVE:

M. 1o - Conceder Aposentadoria Volunt6ria por ldade e Temp de

Contribuigio i servidora IONE CASSIMIRO NEVES, matrlcula no 5.815, oqpante do

cargo de PROFESSOMNI - F (30 horas semanais), lotada na Secretaria Municipalde

Educag6o - SME, conforme $ 10, inciso lll, alinea'a', cJc $ 50, ambos do artigo 40 da

Constituig6o Federal, bem comocom fulcm no artigo60 da EC 41/03, c/cos artigos40e

61 da Lei Complementar n.o 053/2009, com paridade e proventos integrais, acrescido

das seguintes vantagens:
- 04 (quatro) quinqu0nios mnespondente a 20% (vinte por cento), nos

termosdo art.59da Lei ComplementarT2 de 28 dejunhode 1999.

M. P - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicagio,

retroagindo seus efeitos para 01/05/2014.

S6o Gonqalo doAmarante - RN,02 de maio de 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS

Prefeito Municipal

MICHELLE ARCANGEI.A SOUZA DE NORONHA

Presidente do IPREV

PORTARIA 020/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE EM

CONJUNTO 

_COM 

I PNESIOEruTE DO INSTITUTO DE FREUDENCIA MUNICIPAL

oE SAO OOugnLO DO AMAMNTE, no uso de suas atribui$es legaisconferidas

o"to rrt. tS. indso ll. do Reoimento lntemo do IPREV, aprovado pela Lei Municipal no

6sS, i8 oe OutuUro de20096tendoemvista oqueconsta no Processo no2tl4/2013;

RESOLVE:
Art. 10 - Conceder Aposentadoria Compuls6ria com proventos

orooorcionais a 07/30 avos i servidord CREUZA ALVES DASILVA, matricula no 9.374,

Lri,rnte ao camo de'supervisor de Escola F60', lotada na Secretaria Municipal de

iauE&o. ontrjime artio6 40, $ 10, inciso ll, SS 3oe 17 da CF/88, com a redagio dada

pe-laEa11/m,rao artig& sz,5s e66 da Leihmplementarno 053 de 2009, acrescido

das seouintes vantaoens:
- 01 (uri) quinqu0nio onespondente a 5%-(dno pr cento), nos termos

do art. 59 da Lei Cbmplementar 72 de 28 dejunho de 1 999. 
.

nrt. f '- 
Esta prtaria entrd em vigor, na data de sua publicagSo,

retroagindo szus efeitos para 01 /052014.

S5o Gonplo do Amarante - RN, 02 de maio de 2014'

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA
Presidente do IPREV

PORTARIA 021/2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE EM

coNJUNTo cdM I pAebroENie DO INSTITUTO DE FREVIDENCIA MUNICIPAL

oE sl-o obNqALo oo nuRRlHTE, no uso de suas atribui@es legqit.l{9nga-:
oelo art. 

,13, 
incjso ll, do Regimento lntemo do IPREV, aprov_ado pela Lei M-unicipal n"

6si, za ij. ort b. d'e zo09 
-e 

tenoo em vista o que consta no Processo no 1 0u2012:

RESOLVE:
Art. 1o - Conceder Aposentadoria Compuls6ria com proventos

poporcionais i 02730 avos i servidorh pLANDA LEITE CO_S_1A DA SILVA, matriflla

;;53$,' oqlpante do cargo de 'SupeMsor de Esco-larts''- lotada na Secretaria

urnliioai Oe Elruo€o, coniorme artiso 40, S 10, inciso ll, $$ 30 e 17 da CF/88' mm a

ilfi. did, peltEc lllos, c/c o arti-gos 3139 e 65 da Lei Gomplementar no 053 de

2009, acrescido das seguintes vantiagens:
- 01 (um) [uinquOnio conespndente a.S%-(cho por cento), nos termos

do art.59 da Lei ComplementarT2 de 2Sdeiunho de'1999'

Art. ?'- Esta portaria entrd em vigor, na data de sua publicagSo,

retroagindo seus efeitos para 01 /05/2014.

56o Gonplo do Amarante - RN, 02 de maio de 2014.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
Prefeito MuniciPal

MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA
Presidente do IPREV


