
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS

ANO I – Nº0074 – PARNAMIRIM, RN, 02 DE SETEMBRO DE 2010

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

PORTARIA CONJUNTA SEHAB/
SEMAS/SEMUR 001/2010

Os Secretários Municipais de Habitação e Regularização
Fundiária – SEHAB, de Assistência Social – SEMAS e do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Urbano – SEMUR, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com a Lei Complementar
030/2009, e objetivando incluir o critério nacional -  “Famílias re-
sidentes ou que tenham sido desabrigadas de área de risco ou insa-
lubres” - definido pelo Ministério das Cidades através da Portaria
140/2010, para hierarquização de selecionados no Programa Minha
Casa Minha Vida,

RESOLVEM

1º- Ficam as áreas abaixo relacionadas definidas como “áreas
de risco” no Município de Parnamirim, de acordo com os croquis
em anexo:

a) Bairro – Pirangi do Norte
Área – Construções próximas ao bar do Rio na Avenida

Deputado Márcio Marinho. 

b) Bairro – Pium
Área – Loteamento Vale das Flores – Construções irregulares

nas proximidades do Rio Pirangi, na Rua Maria Isabel Ramos,
Rua João Matias, Rua das Rosas, Travessa das Rosas e Rua das
Flores.

c) Bairro – Vale do Sol 
Área – Construções irregulares nas proximidades do Riacho

Água Vermelha no Loteamento Jardim América, com a Rua Pedro
David.

d) Bairro – Liberdade
Áreas – Proximidades do lixão, construções irregulares na Rua

Dom Pedro II com a Rua José Bonifácio e Rua Maria Isabel Costa.

e) Bairro – Nova Parnamirim
Áreas – Loteamento Boa Esperança, quadra 27, prolongamen-

to da Rua das Mangueiras com a Rua das Castanholas; Loteamento
Portal do Jiqui, Ruas Margarida Maria Alves, Raimundo Ferreira
Lima, Prolongamento das Ruas João Alfredo e Paulo Roberto Pinto,
Travessa Benedito Serra, Rua Santa Helena, Rua João Pedro Teixeira
Filho, Rua Francisco Lira, Rua Orlando Correia, Rua Frei Damião;
Loteamento Natal Sul – área de dunas (preservação) – Avenida
Tenente Victor Lourenço Bernardes, por trás da quadra I e II, Rua
Sandoval Tavares Guerreiro; Loteamento Boa Esperança II – Rua
Jandaíra.

f) Bairro – Emaús

Áreas – Loteamento Parque do Sol – construções irregulares
na Av. Dr. Luís Antônio (RFFSA); Loteamento Parque Vale do
Pitimbu – Rua Santa Gema.

g) Bairro – Nova Esperança
Área – Loteamento Nova América – Rua João Firmino da Silva.

h) Bairro – Loteamento São Vicente
Área – Ruas Antônio Jacinto Pereira e Clayton Bezerra dos

Santos.

2º - Nos termos da Portaria 140/2010 item 4.1.1 do Ministério
das Cidades, são consideradas áreas de risco aquelas que apresen-
tam risco geológico ou de insalubridade, tais como: erosão, sola-
pamento, queda e rolamento de blocos de rocha, eventos de inun-
dação, taludes, barrancos, área declivosas, encostas sujeitas a des-
moronamento, lixões, áreas contaminadas ou poluídas, dentre ou-
tras situações.

3º - Os candidatos inscritos no Programa Minha Casa Minha
Vida no município de Parnamirim que tenham no ato da inscrição
informado a sua moradia nestas áreas de risco, ora definidas, serão
considerados como enquadrados neste critério de hierarquização.

4º - Esta portaria será atualizada a cada 90 (noventa) dias a
contar da sua publicação.

Parnamirim/RN, 30 de agosto de 2010.

HOMERO GREC CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária –

SEHAB

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS

ANA MICHELLE DE FARIAS CABRAL
Secretária Municipal de Meio Ambiente e do Desenvolvimento

Urbano – SEMUR

PORTARIA 009/2010, 24 DE AGOSTO DE 2010.

O Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
– SEHAB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com as Leis Complementares 030/2009, 032/2009, 038/2009 e
043/2009, Decreto Municipal 5.569/2010 e em cumprimento ao
disposto na Portaria 140/2010 do Ministério das Cidades,

RESOLVE

1° Em cumprimento ao disposto nos artigos 1° - item “c” e
4° da Resolução do Conselho Municipal de Habitação de Interesse
Social – CMHIS 001/2010, ficam definidos os seguintes bairros pa-
ra enquadramento do critério local “Territorialidade” para os em-
preendimentos Residenciais Waldemar Rolim e Nelson Monteiro,
em construção no bairro vale do Sol em Parnamirim:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS
GABINETE CIVIL

R$ 0,50
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Bela Parnamirim 635 candidatos
Passagem de Areia 1.833 candidatos.
Vale do Sol 586 candidatos.
Rosa dos Ventos 1.404 candidatos.
Santa Tereza 818 candidatos.
Cohabinal 288 candidatos.
Boa Esperança 695 candidatos.
Jardim Blumenau 10 candidatos.
Nova Esperança 534 candidatos.
Total de 09 bairros 6.803 candidatos.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

PORTARIA 010/2010, 30 DE AGOSTO DE 2010.

O Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
– SEHAB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com as Leis Complementares 030/2009, 032/2009, 038/2009 e
043/2009 e Decreto Municipal 5.569/2010,

RESOLVE

1°Tornar sem efeito todas as inscrições dos candidatos do
Programa Minha Casa Minha Vida que infringirem ao disposto no
artigo 1º do Decreto 5.569/2010 de 11 de fevereiro de 2010, por
qualquer um dos motivos abaixo relacionados:

Possuir idade inferior a 18 anos completos;
Possuir renda familiar superior a R$ 1.395,00;
Residir fora do Município de Parnamirim.

2ºAs referidas inscrições não participarão do processo de sor-
teio dos empreendimentos habitacionais em construção no
Município.

3° Publique-se. Cumpra-se.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

RESOLUÇÃO CMHIS N° 001/2010,
DE 20 DE AGOSTO DE 2010. 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social –
CMHIS, em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de agos-
to de 2010, no uso de suas competências regimentais, com base
nas Leis Complementares 032/2009, 038/2009 e 043/2009, 

RESOLVE

Art. 1° - Ficam estabelecidos os 03 (três) critérios locais em
cumprimento ao disposto no item 4.2 da Portaria 140/2010 do
Ministério das Cidades, descritos a seguir:

a) Participantes em Programas Sociais do Governo Federal;
b) Existência de dependentes de 0 (zero) a 6 (seis) anos;
c) Territorialidade.

Art. 2° - Para atender ao critério descrito no Art. 1° - item “a”,
o candidato inscrito deverá ser participante em quaisquer progra-
mas sociais do Governo Federal, cuja informação será obtida na ba-

se do Cadastro Único – CADÚNICO da Secretaria de Assistência
Social – SEMAS, na versão mais atualizada disponibilizada na SE-
HAB.

Art. 3° - Para atender ao critério descrito no Art. 1° - item “b”,
o candidato inscrito deverá possuir dependente(s) na faixa de ida-
de compreendida de 0 (zero) a 6 (seis) anos, na data do sorteio, cu-
ja informação será obtida na base do Cadastro Único – CADÚNI-
CO da Secretaria de Assistência Social – SEMAS.

Art. 4° - Para atender ao critério descrito no Art. 1° - item “c”,
o candidato inscrito deverá residir próximo à região do empreen-
dimento objeto da seleção. O endereço do candidato será obtido
na base do Cadastro Único – CADÚNICO da Secretaria de
Assistência Social – SEMAS.

Parágrafo Único - Serão emitidas Portarias específicas pela SE-
HAB  para   cada   empreendimento,   delimitando  os   bairros  con-
siderados  para enquadramento neste critério, salientando que o ob-
jetivo é de se evitar deslocamentos intra-urbanos extensos e des-
necessários, nos termos do item 4.2.2 da Portaria 140/2010 do
Ministério das Cidades.

Art. 5° - Os 02 (dois) critérios nacionais são os dispostos no item
4.1 da Portaria 140/2010 do Ministério das Cidades, quais sejam:

a) Famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de
área de risco ou insalubres.

b) Famílias com mulheres responsáveis pela Unidade familiar.

Art. 6° - Para atender ao critério descrito no Art. 5° - item “a”,
o candidato inscrito deverá residir em área considerada de risco nos
termos do item 4.1.1 da Portaria 140/2010 do Ministério das
Cidades, conforme Portaria Conjunta emitida pelas Secretarias
Municipais de Habitação e Regularização Fundiária – SEHAB, de
Assistência Social – SEMAS e de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano  – SEMUR, definindo as áreas de risco
do Município.

Art. 7° - Para atender ao critério descrito no Art. 5° - item “b”,
o candidato inscrito deverá ser do sexo feminino e a responsável
pela Unidade familiar, cuja informação será obtida no Cadastro
Único – CADÚNICO da Secretaria de Assistência Social – SE-
MAS.

Art. 8° - Caso o candidato inscrito no Programa Minha Casa
Minha Vida ainda não esteja incluído no Cadastro Único – CA-
DÚNICO da Secretaria Municipal de Assistência Social, as infor-
mações necessárias para verificação do atendimento aos critérios
locais e/ou nacionais serão obtidas na Ficha de Inscrição do
Candidato no Programa Minha Casa Minha Vida, caso existentes.

Art. 9° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção

.
Parnamirim/RN, 20 de agosto de 2010.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social - CMHIS

RESOLUÇÃO CMHIS N° 002/2010, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2010. 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social –
CMHIS, em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de agos-

RESOLUÇÕES
GABINETE CIVIL
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to de 2010, no uso de suas competências regimentais, com base
nas Leis Complementares 032/2009, 038/2009 e 043/2009, 

RESOLVE

Art. 1° - A seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa
Minha Vida atenderá as metodologias propostas na Portaria
140/2010 de 05 de março de 2010 do Ministério das Cidades.

Art. 2° - De forma complementar e no que não contrariar a
Portaria 140/2010 do Ministério das Cidades, será utilizado o
Decreto Municipal n° 5.569/2010, de 12 de janeiro de 2010.

Art. 3° - Os requisitos obrigatórios para participação no
Programa Minha Casa Minha Vida são os estabelecidos no Artigo
1° e Parágrafo Único do Decreto Municipal 5.569/2010.

Art. 4° -  Aindicação dos beneficiários no Programa Minha Casa
Minha Vida, será realizada por empreendimento e obedecerá a se-
guinte sistemática de seleção:

a) Indicação de um grupo de famílias oriundas de assentamen-
to irregular nos termos do item 3.3 da Portaria 140/2010 do
Ministério das Cidades, sem aplicação de critérios de hierarquiza-
ção e seleção, não obrigatória e a critério do Município mediante
Portarias específicas;

b) Aplicação obrigatória da cota de 3% para os candidatos ido-
sos (= 60 anos), mediante sorteio;

c) Aplicação obrigatória da cota de 3% para os candidatos e/ou
dependentes portadores de necessidades especiais mediante sor-
teio;

d) Destinação das demais unidades habitacionais aos candida-
tos inscritos, dentro de cada grupo a qual esteja inserido (Grupo
dos 75% ou Grupo dos 25%), nos termos do item 5 e 5.1 da Portaria
140/2010 do Ministério das Cidades, mediante sorteio.

Art. 5° - Para o disposto no Art. 4° - itens “b”, “c” e “d” serão
constituídos cadastros de reserva de  20% das vagas disponíveis,
nos termos do item 5.2 da Portaria 140/2010 do Ministério das
Cidades, para eventuais substituições em caso de impedimentos le-
gais aos candidatos selecionados, válidos apenas para cada em-
preendimento. 

Art. 6º - Cada inscrição somente concorrerá dentro do grupo a
qual estiver inserido (75% ou 25%), mediante o atendimento ao
quantitativo de critérios nacionais e/ou locais. Exceção feita aos
idosos e portadores de necessidades especiais que participarão den-
tro das cotas específicas e também no grupo a qual estiver inseri-
do (75% ou 25%).

Art. 7° - Fica estabelecida à seguinte sistemática de sorteio pa-
ra as rotinas previstas no Art. 4° - itens “b”, “c” e “d”, para a sele-
ção das famílias beneficiadas no Programa Minha Casa Minha Vida:

a) Aseleção dos beneficiários de cada empreendimento será ba-
seada na extração da Loteria Federal a qual estiver vinculada me-
diante Portaria específica da SEHAB ou Resolução do CMHIS, nes-
te sentido e divulgada previamente;

b) Serão considerados os cinco prêmios de cinco dígitos cada,
da Loteria Federal para a aplicabilidade da sistemática do sorteio
das unidades habitacionais;

c) Utilizando-se o número da dezena e unidade do 1° prêmio da
Loteria Federal, o primeiro selecionado será o que possui a mesma
dezena e unidade em seu número de inscrição do Programa Minha

Casa Minha Vida, bem como, a milhar e a centena idênticas;

d) Caso o número da dezena de milhar do prêmio seja par, o se-
gundo selecionado será o que possuir o número de inscrição uma
centena maior que o primeiro ou, caso a dezena de milhar seja ím-
par, o segundo selecionado será o que possuir o número de inscri-
ção uma centena menor que o primeiro selecionado. Para fins de
seleção o 0 (zero) será considerado como número par.;

e) Assim, sucede-se a contagem (crescente ou decrescente) até
que sejam preenchidas todas as vagas disponíveis para a seleção
ou se alcance o maior ou o menor número possível;

f) Chegando a seleção ao maior ou menor número possível pa-
ra uma mesma dezena e unidade e ainda restarem vagas disponí-
veis, continua-se a contagem a partir do menor número (contagem
crescente) ou do maior número (contagem decrescente) existente,
até o número imediatamente anterior ao primeiro selecionado;

g) Se após o uso das regras citadas ainda houver vagas, deve-
se continuar a seleção utilizando-se o 2°, 3°. 4° e 5° prêmios da
Loteria Federal até que não sobrem vagas;

h) Caso os números de unidade e dezena sorteados já tenham
sido sorteados em qualquer outro momento do atual programa e ain-
da existirem inscrições remanescentes, e que o número de vagas se-
ja maior que a quantidade remanescente destes, deve-se selecionar
todos eles e passar ao próximo prêmio;

i) Caso inexistam inscrições remanescentes do mesmo final a
serem sorteadas, será utilizado o número do prêmio da Loteria
Federal acrescido de 01 (hum), aplicando-se o mesmo procedimen-
to;

j) Se o número de inscrição selecionado não estiver incluído
dentro do grupo a qual estiver sendo realizada a seleção, passar-se-
á para o número imediatamente seguinte, utilizando-se a mesma
sistemática;

l) Caso os números dos 05 prêmios da extração da Loteria Federal
não sejam suficientes para a definição dos selecionados dentro de
um determinado grupo, após a utilização dos itens “a” a “j”, deste
artigo, serão utilizados os números do 1ª prêmio ao 5º prêmio,
sempre acrescido de uma unidade, repetindo o ciclo até que se com-
plete a seleção no grupo.

Art. 8° - Para cada empreendimento, a seleção de beneficiários
preliminar será divulgada em jornais e no Diário Oficial do
Município, salientando, porém que somente após a análise da Caixa
Econômica Federal quanto à existência de impedimentos, é que
será divulgada a seleção definitiva das famílias beneficiadas.

Art. 9° - Somente será selecionada uma única família por Código
Domiciliar do Cadastro Único (CADÚNICO), independentemen-
te de quantos membros do grupo familiar tenham feito a inscrição
no Programa Minha Casa Minha Vida. 

Parágrafo Único - Será permitida a exceção a este artigo somen-
te no caso em que fique comprovada a existência de coabitação,
conforme informações prestadas no ato da inscrição.

Art. 10 -  Os candidatos selecionados e os candidatos inscritos
no Cadastro de Reserva deverão se cadastrar no Cadastro Único –
CADÚNICO, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SE-
MAS, caso ainda não o tenha feito, no prazo máximo e improrro-



gável de 30(trinta) dias a contar da data de publicação da relação
preliminar no Diário Oficial, sob pena de exclusão da seleção.

Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Parnamirim/RN, 23 de agosto de 2010.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social - CMHIS

RESOLUÇÃO CMHIS N° 003/2010, 
DE 23 DE AGOSTO DE 2010. 

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social –
CMHIS, em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de agos-
to de 2010, no uso de suas competências regimentais, com base
nas Leis Complementares 032/2009, 038/2009 e 043/2009, 

RESOLVE

Art. 1° - Fica determinado a vinculação da seleção dos benefi-
ciários do Programa Minha Casa Minha Vida a extração da Loteria
Federal da Caixa Econômica Federal, conforme abaixo:

Residencial Waldemar Rolim – Extração da Loteria Federal
do dia 04 de setembro de 2010.

Residencial Nelson Monteiro – Extração da Loteria Federal
do dia 08 de setembro de 2010.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Parnamirim/RN, 23 de agosto de 2010.

HOMERO GREC  CRUZ SÁ
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social - CMHIS
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