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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

O MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS/PB, POR INTERMÉDIO 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM 

ESTEIO NA LEI MUNICIPAL Nº 257, DE 14 DE NOVEMBRO 

DE 2019, VISANDO À SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA 

DOAÇÕES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CIDADE ALTA 

DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS À 

POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, TORNA 

PÚBLICO O PRESENTE EDITAL. 

 

CONSIDERANDO a necessidade da doação de lotes para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social do Município de Duas Estradas/PB; 

 

CONSIDERANDO a existência de área do Município disponível para doação; 

 

CONSIDERANDO o dever do Município em oportunizar dignidade aos seus munícipes 

através da moradia; 

 

CONSIDERANDO o dever de obediência à Constituição Federal, em especial aos princípios 

constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 

 

CONSIDERANDO, o dever de tornar público edital de seleção dos interessados nas 

mencionadas doações, conforme previsto na Lei Municipal nº 257, de 14 de novembro de 2019; 

 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, ESTADO 

DA PARAÍBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município c/c a Lei 

Municipal nº 257, de 14 de novembro de 2019, publica o presente Edital: 

 

1.  PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Edital de Chamamento Público é a realização das inscrições 

dos interessados no recebimento da doação de lotes urbanos de interesse social no Município 

de Duas Estradas/PB, localizados no Loteamento Cidade Alta. 

 

1.2. Os supramencionados lotes estão dispostos em croqui, constante no anexo único da 

Lei Municipal nº 257/2019, que os identificam e especificam suas respectivas dimensões. 

 

1.3. As doações destinam-se à população em vulnerabilidade social, compreendida como 

aquela com renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimos. 

 

1.4. A finalidade das doações restringe-se à construção de casas populares para moradia 

própria dos beneficiários, ficando o Município de Duas Estradas desobrigado de arcar com 

a construção das residências. 

 

1.5. Por grupo familiar apenas um membro poderá de inscrever. 



 
 
 
 
 
 
 

 

1.6. Todo o procedimento de seleção dos interessados será conduzido pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, com o auxílio da Comissão de Análise e Julgamento, 

estas promoverão o cadastramento, análise, seleção e julgamento das inscrições. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO 
 

2.1. Os interessados na doação dos lotes mencionados neste Edital deverão se inscrever no 

período de 11/12/2019 à 20/12/2019. Devendo comparecer, pessoalmente, na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, das 8h00min às 12h00min ou das 13h00min às 

17h00min, localizada na Rua Tiradentes, nº S/N - Centro, Duas Estradas/PB. 

 

2.2. Poderão se inscrever pessoas físicas que atendam aos seguintes requisitos: 

 

2.2.1. renda familiar de até 03 (três) salários mínimos e per capta igual ou inferior a 1 

(um) salário mínimo, demonstrada mediante apresentação de comprovantes de 

pagamento, declarações de renda, ou outro documento hábil; 

 

2.2.2. residência mínima por 12 (doze) meses no Município, comprovada mediante 

declaração firmada pelo próprio interessado e subscrita por duas testemunhas idôneas, 

certidão de quitação eleitoral, ou outro documento hábil; 

 

2.2.3. não ser proprietário de outro imóvel no Município de Duas Estradas, atestado 

por meio de declaração firmada pelo próprio interessado e subscrita por duas 

testemunhas idôneas; 

 

2.2.4. não ter sido contemplado em programas habitacionais nos últimos 20 (vinte) 

anos; 

 

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

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

 

2.3.1. identificação do inscrito, através de cópias do RG, CPF, NIS e título de eleitor; 

 

2.3.2. identificação de todos os membros do grupo familiar, através de cópias do RG e 

CPF; 

 

2.3.3. informações referentes a renda mensal do grupo familiar, devidamente 

comprovada; 

 

2.3.4. comprovante de residência, que será analisado pela equipe técnica da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e pela Comissão de Análise e Julgamento; 

 

2.3.5. declaração de não ser proprietário de imóvel no Município de Duas Estradas; 

 

2.4. A falsidade de informações nas inscrições acarretará a eliminação do inscrito, podendo 

ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa e comunicação do fato às autoridades 

competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

3.1. Na seleção dos interessados, serão observados os seguintes critérios, na ordem de 

preferência: 

 

3.1.1. beneficiário ou integrante de família beneficiária de auxílio moradia concedido 

pelo Município; 

 

3.1.2. beneficiário ocupante ou cujo grupo familiar esteja ocupando de forma precária, 

mansa e pacífica, algum imóvel, sem a documentação adequada; 

 

3.1.3. beneficiário com menor renda familiar per capta; 

 

3.1.4. beneficiário com deficiência; 

 

3.1.5. beneficiário idoso; 

 

3.1.6. beneficiário integrante de grupo familiar com crianças; 

 

3.1.7. beneficiário integrante de grupo familiar com pessoa com deficiência; 

 

3.1.8. beneficiário integrante de grupo familiar com idoso; 

 

3.1.9. sorteio. 

 

3.2. Os documentos e informações apresentadas pelos inscritos em conformidade com este 

Edital, serão analisados pela Secretaria de Desenvolvimento Social com o auxílio da 

Comissão de Analise e Julgamento, no período de 23/12/2019 e 26/12/2019. 

 

3.3. Tendo encerrado o prazo para as inscrições dos interessados e ocorrido o julgamento 

destas, o resultado final será divulgado em 27/12/2019, através de edital a ser publicado no 

Diário Oficial do Município. 

 

3.4. O Edital de Convocação irá listar os candidatos aprovados no procedimento seletivo e 

convocá-los a participar, em 30/12/2019, de sorteio público, seguindo ordem preestabelecida 

de disposição das quadras e dos lotes. 

 

3.5. Somente após a definição do respectivo lote que o interessado selecionado passará a 

ser considerado beneficiário da doação do imóvel. 

 

3.6. É vedado a qualquer momento, inclusive logo após o sorteio, a troca de lotes ou 

quadras entre os beneficiários. 

 

4. DA DOAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA 
 

4.1.  Após o sorteio, o beneficiário terá 30 (trinta) dias para solicitar o alvará de construção 

e, a contar da sua concessão, 02 (dois) anos para realizar a obra, sob pena do imóvel ser 



 
 
 
 
 
 
 

 

revertido ao patrimônio público do Município, sem direito à indenização de eventuais 

investimentos no imóvel. 

 

4.2. O Município apenas poderá escriturar o terreno em nome do beneficiário após ser 

finalizada a construção. 

 

4.3. O donatário do lote não poderá dispor do imóvel pelo prazo de 20 (vinte) anos e não 

poderá ser beneficiário de outras doações decorrentes de programas de habitação de interesse 

social, devendo esta regra constar no Termo de Compromisso, dando ciência formal ao 

beneficiário. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5.1. Qualquer encargo civil, administrativo, trabalhista e/ou tributário que incidir sobre o 

imóvel doado pela municipalidade ficará a cargo do donatário. 

 

5.2. As doações previstas possuem cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade pelo 

prazo de 20 (vinte) anos, com cláusula de retrocessão ao patrimônio do Município. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, 09 de dezembro de 

2019. 

 
 
 


