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CHAMAMENTO PUBLICO 01/2019.  

 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO para composição de demanda aberta para 

doação de terrenos com encargos para fins de reassentamento de famílias carentes, 

destinados as pessoas em situação de vulnerabilidade social e munícipes de baixa renda 

deste Município de Iturama/MG.  

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: DE 19/08/2019 à 30/08/2019.  

HORÁRIO: DAS 8 HORAS ÀS 17 HRS  

 LOCAL: Ginásio Poliesportivo “Projeto Mauricio do Volei”, localizado na Av. 

Alexandrita nº 1061, Bairro Centro. 

O Municipio de Iturama, Estado de Minas Gerais, TORNA PÚBLICO, para 

conhecimento dos interessados,  que no período de 19/08/2019 à 30/08/2019, procederá 

a CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO,  para composição 

de demanda aberta para doação de terrenos com encargos para fins de reassentamento 

de famílias carentes, destinados as pessoas em situação de vulnerabilidade social e 

munícipes de baixa renda deste Município de Iturama/MG, mediante avaliação a ser 

realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e executado pelo Poder 

Executivo Municipal, subsidiado pela Lei Municipal nº 3.632 de 16 de Junho de 2007.  

A inscrição e classificação serão realizadas em etapas distintas e sucessivas, 

publicamente anunciadas.  

A inscrição é o ato de formalização do pretendente. 

 A seleção é o ato de exclusão do inscrito que não satisfazer os requisitos 

estabelecidos na legislação municipal. 

 A classificação é o ato que define a ordem dos inscritos selecionados, segundo 

o grau de necessidade socioeconômica. 

 

1.1.DO OBJETO  

 Constitui objeto deste Edital, realizar o credenciamento para composição de demanda 

aberta para doação de terrenos com encargos para fins de reassentamento de famílias 

carentes, destinados as pessoas em situação de vulnerabilidade social e munícipes de 

baixa renda deste Município de Iturama/MG, mediante avaliação a ser realizada pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com base na Lei nº 3.632 de 16 de 

Junho de 2007, cujos lotes encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 

das quais 5% unidades serão destinadas para pessoas idosas, na condição de 

titulares do benefício habitacional, conforme disposto no inciso I, do art. 38 da Lei nº 

10.741, de 1 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso; 5% serão destinadas para 

famílias com pessoas com deficiência, conforme disposto no inciso I, do art. 32 da Lei 
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13.146, de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), famílias com mulheres responsáveis pela unidade 

familiar, e famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 

desabrigadas. 

1.2. A pessoa credenciada poderá habilitar-se para apenas um lote. 

 

1.3. A Doação será realizada com encargo de que o donatário conclua a construção de 

sua moradia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que a construção 

deve ser feita em alvenaria, com metragem mínima de 36 (trinta e seis) metros 

quadrados, sob pena de reversão do terreno ao Patrimônio do Município, sem direito 

à restituição do que foi eventualmente investido no imóvel.  

 

1.4.  Entenda-se como conclusão do Imóvel Residencial, a expedição do Alvará de 

“Habite-se” expedida pelo técnico responsável deste município; 

 

1.5. A Administração Pública Municipal reverterá de forma automática a doação do 

imóvel, independente de aviso, interpelação ou notificação do donatário, no caso de 

o beneficiário não dar ao mesmo a destinação devida, ou desviá-lo da finalidade 

habitacional própria e familiar.  

 

1.6.  O imóvel será gravado com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, 

sendo vedada a alienação, transmissão, cessão gratuita ou onerosa dos terrenos 

doados, sob pena de reversão automática ao patrimônio municipal, salvo nos casos 

de oferecer em garantia o imóvel para agentes oficiais financiadores de moradias 

habitacionais. 

 

2 – DO CREDENCIAMENTO. 

  2.1. As pessoas físicas interessadas na doação de imóvel urbano sem benfeitorias de 

que trata este Edital, deverão providenciar o seu credenciamento junto à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, no Ginásio Poliesportivo - Projeto “Mauricio do 

Volei”, localizado na Av. Alexandrita nº 1061, Bairro Centro., no período de 

19/08/2019 a 30/08/2019, das 8h00min às 17h, de segunda a sexta-feira, mediante o 

encaminhamento dos documentos constantes deste edital e informações constantes deste 

Edital e seus Anexos;  

2.2 Se o interessado for pessoa portadora de deficiência ou titular de família da qual 

faça parte da pessoa com deficiência, deverá apresentar laudo médico emitido pela 

Secretaria de Saúde do Município, (SUS), comprovando a existência da doença ou 

deficiência e atestando a dificuldade de locomoção do paciente, com indicação do 

código CID (Classificação Internacional de Doenças), tipo de deficiência e CRM do 

médico;  

2.2.1 Para os fins da presente seleção, são consideradas pessoas com deficiência aquelas 

que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, visual, auditiva, ou 
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nanismo os quais, em interação com diversas barreiras físicas, podem ocasionar a 

dificuldade de locomoção, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas; 

2.2.2. No ato da inscrição os candidatos que preencherem as exigências deste Edital 

deverão apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos em fotocópia e original 

para constatação e afirmação de veracidade;  

a) Ficha de Cadastro (preencher na hora); 

 b) Documento de Identidade e CPF de todos os membros do grupo familiar (cópia e 

original);  

c) Certidão de Nascimento dos filhos menores  

d) Certidão de Estado Civil  - Se casado, certidão de casamento. 

 - Se casado, com idade entre 16 a 17 anos e 11 meses ou mais de 70 anos, é exigido o 

Pacto Antenupcial.  

- Se união estável, declaração de união estável. 

 - Se viúvo, certidão de casamento com averbação do óbito ou certidão de casamento e 

certidão de óbito.  

- Se separado judicialmente ou divorciado, averbação da sentença na certidão de 

casamento ou certidão de casamento mais sentença, ou certidão de casamento mais 

declaração de separação de fato.  

- Se casado, mas cônjuge varão ausente, declaração de que se encontra em lugar incerto 

e não sabido ou Declaração de Separado de Fato (somente para mulheres).  

- Se casado com Comunhão Universal de Bens, pós 1974, Pacto Antenupcial. - Se 

casado com Separação total de bens, Pacto Antenupcial.  

- Se solteiro, certidão de nascimento.  

- Se interditado, Tutelado ou Curatelado, Termo de Tutela ou Curatela e Alvará com 

autorização específica para inscrição no programa social habitacional.   

e) Declaração de ausência de contemplação de unidade habitacional e ou terreno nos 

últimos 5 (cinco) anos (preencher na hora);  

f) Portadores de Necessidades Especiais apresentar Laudo Médico Original e Recente 

com número de CID (cópia autenticada);  

g) Comprovante de residência recente (até 30 dias de emissão); Exemplos de 

comprovante de residência: Conta de água, luz, telefone, ou fatura de cartão de crédito, 

com data inferior a agosto de 2019.  

 h) Certidão Negativa de Propriedade de Imóvel (emitida pela prefeitura) ou Declaração 

do interessado atestado não possuir imóvel urbano ou rural e não ser proprietário, 

cessionário, promitente comprador de imóvel residencial;  
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i) Declaração sobre tempo de Residência no Município, que serão analisadas pela 

equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

j) Documento com o número de PIS/PASEP do Proponente e Cônjuge (cópia simples); 

 k) Carteira de Trabalho de todos os membros do grupo familiar (cópia simples da folha 

de rosto, dados pessoais e do último contrato de trabalho);  

l)  último Contracheque de todos os membros do grupo familiar (cópia simples), ou 

qualquer outro documento idôneo comprobatório. Ex; DECORE assinado pelo 

contador com carimbo e devidamente identificado o CRC.  

m) Título de Eleitor;  

n) laudo médico emitido pela Secretaria de Saúde do Município, (SUS),  ou emitidos 

por órgãos ou hospitais credenciados ao  (SUS),  comprovando a existência da doença 

ou deficiência e atestando a dificuldade de locomoção do paciente, com indicação do 

código CID (Classificação Internacional de Doenças), tipo de deficiência e CRM do 

médico (no caso de existência na família de pessoas com deficiência)  

2.2.3 O não atendimento da documentação constante neste edital acarretará em 

desclassificação, no caso de estar em desacordo com o edital. 

2.2.4. Toda a documentação requerida deve estar completa, legível e protocolada no 

prazo deste edital, não sendo aceito documentação parcial ou incompleta.  

2.2.5. Sob nenhuma hipótese ou alegação poderá ser recebida documentação de forma 

intempestiva, arcando o credenciando com o ônus de sua desídia ou inercia.  

3. CRITÉRIOS DE ELEGEBILIDADE  

3.1. Do total de terrenos para construção de moradias, todos serão destinados através de 

cadastro público cuja inscrição e hierarquização atenderão critérios estabelecidos pela 

Prefeitura do Município de Iturama através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social.   

3.2 Conforme Lei Municipal 3.632/2007, para fazer jus ao benefício assistencial 

constante deste edital deverá preencher critérios de elegibilidade, o candidato à 

beneficiário deverá apresentar documentação comprobatória dos critérios aos quais o 

grupo familiar faz jus, de acordo com os critérios relacionados abaixo: 

a)  renda familiar de até 3(três) salários mínimos, excetuado na soma, a renda de filhos 

maiores de 18 anos, parentes colaterais e afins que estejam em coabitação temporária.   

b) Famílias residentes no Município há mais de 36 (trinta e seis) meses, comprovando 

através conta de água/luz, contrato de locação, carteira de trabalho, etc.;  

c)  não possuam outro imóvel urbano ou rural no Município, em nome próprio ou 

de integrante do grupo familiar, conforme certidão emitida pela Prefeitura 

Municipal de Iturama ou através de Certidão Negativa de Propriedade emitida 

pelo Serviço Registral de Imóveis de Iturama; 
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d) - não ter sido beneficiado com a mesma finalidade, há menos de 05 (cinco) anos, 

deste edital  

e) Não ser proprietário, cessionário, promitente comprador de imóvel residencial. 

f) Famílias que se encontrem em situação de rua e que recebam acompanhamento 

socioassistencial do município, ou de instituições privadas sem fins lucrativos, com a 

certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e que trabalhem em 

parceria com o Poder Público, comprovado por declaração do Ente Público ou da 

instituição; 

4. DO SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO. 

4.1 – Para fins de análise pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, serão analisadas e ponderadas as seguintes prioridades;  

a) Pessoas idosas, na condição de titulares do benefício habitacional, conforme disposto 

no inciso I, do art. 38 da Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso;  

b)  Pessoas com deficiência, conforme disposto no inciso I, do art. 32 da Lei 13.146, de 

06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), 

c) Mulheres com medida protetiva, Lei, nº 11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria 

da Penha), comprovado por cópia da determinação judicial que definiu a medida. 

d) Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, 

comprovado por declaração do Ente Público;  

e) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto 

declaração; passível de triagem pela equipe técnica composta pelas Assistentes Sociais 

do Município de Iturama. 

f) Famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente 

por um responsável legal por crianças e adolescentes), comprovado por documento de 

filiação, e documento oficial que comprove a guarda;  

g) Famílias inclusas no Aluguel Social/Solidário  

h) Beneficiários do Programa Bolsa Família, devidamente cadastrados, e com triagem 

realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social através de sua equipe técnica. 

 

 4.2. A relação de candidatos habilitados/selecionados será publicada posteriormente, 

após análise da documentação apresentada pelos candidatos 

5. SISTEMA DE HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E PONTUAÇÃO  

5.1 - Os candidatos deverão ser qualificados de acordo com o atendimento aos critérios 

de priorização, citados nos itens 4.1 e seguintes, observando a ordem dos que 

preencherem mais requisitos.  
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5.2. Os documentos e informações apresentadas pelos proponentes em conformidade 

com os itens 2.2. à 2.2.2, deste Edital, serão analisados até o dia 15 de setembro de 

2019, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.   

Após, será aplicada a pontuação conforme critérios abaixo: 

 5.3 - Critérios de pontuação:  

i. Famílias residentes em área insalubre, com triagem pela equipe técnica composta 

pelas Assistentes Sociais do Município de Iturama.  (03 pontos)  

 ii. Famílias residentes em área de risco, com triagem pela equipe técnica composta 

pelas Assistentes Sociais do Município de Iturama. (03 pontos);  

iii. Famílias inclusas no Aluguel Social/Solidário (03 pontos); 

iv- Famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou 

somente por um responsável legal por crianças e adolescentes), comprovado por 

documento de filiação, e documento oficial que comprove a guarda - (03 pontos); 

v- demais critérios (01 ponto) cada.  

5.3.1 - Critérios de desempate:  

5.3.2 - Maior número de membros menores declarados, e em coabitação na mesma 

família;  

5.3.2.1 - A cada filho ou dependente corresponderão pontos de acordo com a idade 

destes, observada a tabela abaixo:  

De 0 à 07 anos  03 pontos 

Entre 07 e 15 anos 02 pontos 

Mais de 15 anos  01 ponto 

 

5.3.3 - Se ocorrer igualdade de pontos no resultado, proceder-se-á ao desempate 

pela menor renda média mensal familiar; 

5.3.3.1 – A Administração Municipal através de equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social se reserva no direito de fiscalizar in loco, e a qualquer 

tempo, as informações prestadas pelo participante;   

5.3.4 – Para fins de analise do tempo de moradia de no mínimo de 36 (trinta e seis) 

meses no município de Iturama; São consideradas áreas insalubres, residências que 

não possuem saneamento básico, energia elétrica, barracos de chão batido ou estruturas 

precárias de papelão e madeira. São consideradas áreas de risco, aquelas interditadas 

pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social do município, com laudo atualizado.  

5.3.5 - Após a classificação do item 4.1 e pontuação do item 5.3, será elaborada lista de 

candidatos selecionados.  
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5.3.6. Os candidatos que melhor pontuarem de acordo com os critérios citados acima, 

serão pré selecionados para o sorteio a ser realizado pela Prefeitura Municipal de 

Iturama/MG, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.   

5.3.7. Candidatos portadores de necessidades especiais e idosos têm conforme os itens 

7.1 e 7.2, exclusivamente, 5% (cinco por cento) das vagas, sendo prioridade no 

programa.  

5.3.8 Serão considerados contemplados os candidatos, segundo o grau de necessidade 

socioeconômica e critérios de priorização (ordem de pontuação decrescente), colocados 

até o lugar correspondente ao número de lotes a serem doados.  

6 – DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS SELECIONADOS E 

SORTEIO PUBLICO DOS LOTES A SEREM DOADOS. 

6.1. Visando resguardar a igualdade de condições entre os concorrentes selecionados, 

será realizado sorteio público dos lotes a serem doados no dia 20/09/2019, no Ginásio 

Poliesportivo Projeto “Mauricio do Volei”, localizado na Av. Alexandrita nº 1061, 

Bairro Centro, perante os credenciados presentes, membros da sociedade civil, e 

representantes dos poderes constituídos, e quem mais possuir interesse no 

acompanhamento e fiscalização; 

6.2. Será elaborado mapa descritivo dos lotes a serem doados, sendo-os devidamente 

enumerados para o sorteio público.   

6.3. Os nomes dos credenciados presentes serão colocados em uma caixa, um membro 

da Comissão organizadora, conjuntamente com os demais membros, anunciará o Lote a 

ser sorteado e pegará o nome do credenciado, assim sucessivamente até completar os 

beneficiados selecionados e presentes; 

6.4. A lista de classificação terá validade de 01 (um) ano.  

6.5. O NÃO COMPARECIMENTO DO CREDENCIADO AO SORTEIO 

MENCIONADO NO CAPUT, IMPLICARÁ EM DESINTERESSE, SENDO 

DESCLASSIFICADO SUMARIAMENTE, OBJETIVANDO DIREITO AO 

PRÓXIMO SELECIONADO PRESENTE.  

6.6. A Administração Municipal se reserva no direito de suspender o sorteio publico se 

por qualquer motivo houver intercorrências que prejudiquem significativamente o 

andamento dos trabalhos, lavrando em ata o ocorrido.  

7. DA HIERARQUIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTINADAS AOS IDOSOS E 

PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

7.1. Deverão ser reservados 5% (cinco por cento), dos imóveis para atendimento aos 

idosos, conforme disposto no inciso I do art. 38 da Lei Federal nº 10.741/2003, e suas 

alterações – Estatuto do Idoso. Para concorrer à vaga, o idoso deverá apresentar a 

condição de titular do benefício.  
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7.2. Deverão ser reservados 5% (cinco por cento), dos imóveis para atendimento a 

pessoas portadoras de deficiência física/locomoção ou de cuja família façam parte essas 

pessoas. Neste caso, deverá ser apresentada pelo candidato documentação 

comprobatória com o CID da doença, conforme determinado neste Edital.  

7.3. Os candidatos descritos nos subitens 7.1. e 7.2. que não forem selecionados para as 

unidades reservadas participarão do processo de seleção de candidatos para os demais 

imóveis urbanos sem benfeitorias, observando sua classificação.  

7.4. Caso não sejam preenchidas todas as vagas destinadas aos candidatos idosos e 

portadores de necessidades, estas serão destinadas aos candidatos que atendem os outros 

critérios de prioridade deste programa.   

7.5. Deverão ser mantidas durante todo o processo as condições avaliadas nos itens 3.2 

e 4.1. 

 8. LOCAL E PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO / 

CHAMAMENTO PUBLICO  

8.1. As inscrições serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Projeto “Mauricio do 

Vôlei”, localizado na Av. Alexandrita nº 1061, Bairro Centro, nesta Cidade de Iturama, 

onde estarão membros da equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social.   

8.2 O prazo de inscrição será de 19/08/2019 a 30/08/2019, de segunda a sexta-feira das 

08h00min às 17h00min. 

8.3 Casos omissos serão avaliados individualmente pela Comissão Organizadora;  

8.4 Serão desclassificados candidatos que tiverem suas condições financeiras alteradas e 

não se enquadrarem mais no programa social habitacional, observando que as 

informações uma vez prestadas no ato da inscrição/convocação pela Prefeitura 

Municipal de Iturama não poderão ser alteradas.  

8.5. Eventuais declarações e informações falsas prestadas configuram crimes de 

FALSIDADE IDEOLÓGICA e ESTELIONATO, previstos no Código Penal 

Brasileiro, ensejando remessa dos documentos para os órgãos externos de controle e 

para as autoridades competentes para eventuais ações judiciais e sancionatórias 

cabíveis.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Encerrado o prazo para as inscrições dos interessados, e realizado o procedimento 

seletivo das condicionalidades, previamente aprovados pela Comissão Organizadora, 

divulgar-se-á, por edital, o resultado.   

8.2. As despesas documentais decorrentes da presente doação serão custeadas pelo 

beneficiário.  

8.3. Havendo reversão do imóvel ao Patrimônio do Município, este poderá proceder 

nova doação passando para o próximo colocado da lista de classificação. 
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8.4. O edital com a relação dos beneficiários selecionados de que trata o caput deste 

artigo será publicado na imprensa oficial e na página eletrônica do Município, no mural 

da Prefeitura Municipal de Iturama e Câmara Municipal de Iturama, bem como será 

divulgado em jornal de grande circulação local, pelo menos uma vez. 

8.5. O CANDIDATO QUE OMITIR INFORMAÇÕES OU PRESTAR DE 

FORMA INVERÍDICA, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES, DEVERÁ 

SER EXCLUÍDO, A QUALQUER TEMPO, DO PROCESSO DE SELEÇÃO, 

LAVRANDO-SE O COMPETENTE TERMO DE CONSTATAÇÃO.  

 8.6. Caso não ocorra o preenchimento total das vagas destinadas à demanda, estas serão 

destinadas a um novo processo seletivo. 

8.7. Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, manter em guarda toda a documentação referente ao processo 

seletivo, para fins de controle interno e externo.  

 

Iturama/MG; 13 de Agosto de 2019. 

 

ANDERSON BERNARDES DE OLIVEIRA 

Prefeito do Município de Iturama-MG 

 

 

ADRIANO PICHIONI 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Iturama-MG 

 

 

 

 

 


