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EDITAL Nº 004, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 – SMASTH/DH. 
 
ABERTURA DE PRAZO PARA 
REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO, com 
a finalidade de seleção de beneficiários para 
a doação de 52 (cinquenta e dois) lotes para 
construção urbana, situados no Setor 
Residencial Tempo Novo, declarada Zona 
Especial de Interesse Social, para fins de 
construção de habitações populares, em 
cumprimento e execução às determinações 
contidas no Decreto Municipal Nº 89, de 27 
de dezembro de 2018, que dispõe a política 
habitacional do Município mediante a 
doação de lotes ou unidades habitacionais 
de propriedade do Município a famílias de 
baixa renda e sobre a regularização 
fundiária de ocupações de imóveis de 
propriedade do Município, em 
regulamentação das Leis Municipais Nos 
12/2013 e 108/2015 e art. 103 e seus incisos 
da Lei Orgânica do Município de Goiás. 

 

O MUNICÍPIO DE GOIÁS/GO, por intermédio da Secretária Municipal de 

Assistência Social, Trabalho e Habitação e do Departamento Municipal de 

Habitação, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, TORNA 

PÚBLICO a ABERTURA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE 

CADASTRAMENTO de famílias de baixa renda com a finalidade de seleção de 

beneficiários para a doação de 52 (cinquenta e dois) lotes para construção 

urbana situados no Setor Residencial Tempo Novo, para fins de construção de 

habitações populares, em cumprimento e execução às determinações legais da 

política habitacional do Município mediante a doação de lotes de propriedade do 

Município a famílias de baixa renda a serem sorteadas nos termos do 

regulamento constante do presente Edital. 

 

 

Goiás/GO, 13 de novembro de 2019. 
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Regulamento para seleção de Famílias para doação de lotes do Setor 

Residencial Tempo Novo, Goiás/GO. 

1 - DO OBJETO  

1.1 O presente Edital tem como objeto realizar a seleção para composição 

de demanda aberta para 52 (cinquenta e dois) lotes para fins de construção 

de unidades habitacionais de Interesse Social situados no Setor Residencial 

Tempo Novo, Goiás/GO. Os 52 (cinquenta e dois) lotes para fins de 

construção de unidades habitacionais serão disponibilizados para a 

demanda específica “MÃES SOLO” através de SELEÇÃO a ser realizada a 

partir dos dados cadastrais junto à Prefeitura por meio do Sistema de 

Informações Habitacionais e CadÚnico. 

1.2 Os 52 (cinquenta e dois) lotes disponíveis para doação serão 

distribuídos aos candidatos detentores do maior grau de vulnerabilidade 

social aferido pelos dados cadastrais junto a Prefeitura, dentre os quais as 

“MÃES SOLO” terão preferência, assegurada reserva legal para as pessoas 

idosas e pessoas portadoras de deficiência. 

1.2.1 Os 52 (cinquenta e dois) lotes disponíveis para doação serão 

destinados à seleção da seguinte forma:  

 1.2.1.1 02 (dois) lotes destinados à pessoa idosa. 

1.2.1.2 02 (dois) lotes destinados à família que faça parte do núcleo 

familiar pessoa com deficiência. 

1.2.1.3 48 (quarenta e oito) lotes para os demais candidatos 

regularmente cadastrados assegurando-se prioridade às “MÃES 

SOLO”. 

2- DA HABILITAÇÃO 

2.1. Consideram-se habilitados a participar do presente processo de seleção 

todos os cidadãos já cadastrados no Sistema de Informações Habitacionais 

e CadÚnico junto a Prefeitura Municipal de Goiás, bem assim aqueles que 
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ainda farão seu cadastro no prazo estabelecido por este Edital, que 

satisfaçam os requisitos legais previstos no Decreto Nº 89/2018. 

2.2. O interessado ainda não cadastrado junto a Prefeitura Municipal de 

Goiás terá de se dirigir pessoalmente à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Trabalho e Habitação das 7h30min até às 11h00min ou das 

13h00min até às 17h30min dentre os dias úteis compreendidos entre14 e 22 

de novembro de 2019, na sede da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Trabalho e Habitação, sito a Rua Dr. Neto, S/N, Centro, Goiás/GO. 

(CONVIVER) 

2.3. O objeto do presente Edital é a seleção das/os beneficiárias/os para 

preenchimento de demandas de lote, com renda familiar mensal bruta igual 

ou inferior a 3 (três) salários mínimos, bem como atender os seguintes 

critérios cumulativamente: 

2.3.1 Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de 

imóvel residencial urbano ou rural; 

2.3.2 Não ter recebido benefícios em programas habitacionais com 

recursos oriundos da União, Estado ou Município; 

2.3.3 Não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema 

Financeiro da Habitação; 

2.3.4 Ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado. Maiores de 18 

(dezoito) declarados incapazes comprovada por sentença judicial de 

interdição com nomeação de curador; 

2.3.5 Não estar cadastrada/o no SIACI (Sistema de Administração de 

Carteiras Imobiliárias) e/ou CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários); 

2.3.6 Possuir vínculo com o Município de Goiás de no mínimo 05 (cinco) 

anos comprovados a partir dos seguintes documentos: espelho do 

CadÚnico, ficha de consulta médica da rede de Saúde Pública 

Municipal, certidão eleitoral, ficha de matrícula escolar, comprovante de 

trabalho no Município de Goiás, ou outros documentos equivalentes; 
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2.3.7 Que esteja em situação de risco social, desabrigados, inquilinos ou 

morando em lugares impróprios para moradia. 

2.3.8 Que não tenha dentre os membros do núcleo familiar alguém que 

possua bem imóvel. 

3 – DA SELEÇÃO DAS/OS BENEFICIÁRIAS/OS  

3.1 Os 52 (cinquenta e dois) lotes para fins de construção de unidades 

habitacionais serão disponibilizados para a demanda específica “MÃES 

SOLO” através de SELEÇÃO dividida em duas etapas. 

3.2 A primeira etapa da Seleção será realizada a partir dos dados cadastrais 

junto à Prefeitura por meio do Sistema de Informações Habitacionais e 

CadÚnico obedecendo aos critérios de renda mínima e números de 

membros pertencentes ao núcleo familiar respectivo, em regime de 

preferência das “MÃES SOLO”, aferindo-se o respectivo grau de 

vulnerabilidade social. 

3.3 A primeira etapa da Seleção será realizada por meio da Comissão de 

Acompanhamento do Processo de Doação de Lotes, presidida pelo Diretor 

do Departamento Municipal de Habitação, composta pelas 03 (três) 

assistentes sociais seguintes: 

 3.3.1 Alessandra Rejane de Souza. 

 3.3.2 Aline Cristina Ferreira da Costa Salgado. 

 3.3.3 Euzamar Ribeiro de Oliveira. 

3.4 A primeira etapa da Seleção será divulgada até o dia 28 de novembro 

de 2019, podendo ser impugnada por qualquer do povo no primeiro dia útil 

subsequente na forma do item 4.2 deste Edital. 

3.5 A segunda etapa da Seleção será realizada pela equipe de Assistentes 

Sociais da Prefeitura e compreende a verificação in loco do grau de 

vulnerabilidade social aferido na primeira etapa com vistas à sua 

confirmação mediante estudo social nos termos do Decreto Municipal Nº 89, 

de 27 de dezembro de 2018. 
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3.6 Farão parte da seleção somente famílias regularmente cadastradas das 

quais serão escolhidas 52 (cinquenta e dois) titulares e mais 20 (vinte) 

suplentes numa escala decrescente segundo o grau de vulnerabilidade 

aferido por meio dos dados cadastrais (1ª etapa) e confirmado mediante o 

respectivo estudo social (2ª etapa). 

3.7 A lista final das selecionadas(os) será publicada até o dia 12 de 

dezembro de 2019 na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Trabalho e Habitação, sito a Rua Dr. Neto, S/N, Centro, Goiás/GO; no placar 

e no site da Prefeitura de Goiás, podendo ser impugnada por qualquer do 

povo no primeiro dia útil subsequente na forma do item 4.2 deste Edital.4 – 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

4.1 É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação escrita de 

impugnação do presente Edital com fundamento neste instrumento e suas 

eventuais retificações, dentre os dias úteis do período compreendido entre 

14 e 22 de novembro de 2019. 

4.2 O pedido de impugnação será protocolado na sede da Prefeitura 

Municipal de Goiás com endereço na Praça da Bandeira, s/n, Centro, 

Goiás/GO com a indicação do/s item/ns a ser/em impugnado/s. 

4.3 Os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela 

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pelo 

Diretor do Departamento Municipal de Habitação junto à Assessoria Jurídica 

da Prefeitura. 

4.4 Ao término da apreciação das eventuais impugnações o Município de 

Goiás/GO divulgará, em seu site oficial, relatório contendo a análise e o 

julgamento dos eventuais pedidos de impugnação no próximo dia útil 

subsequente ao prazo para impugnação. 

4.4 Não caberá, sob nenhuma hipótese, recurso administrativo sobre o 

resultado do julgamento dos eventuais pedidos de impugnação. 
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5 – DO CADASTRO 

5.1 O interessado ainda não cadastrado deverá realizar seu cadastro 

pessoalmente no endereço e prazo estabelecidos no item 2.2 do presente 

Edital devendo estar de posse dos seguintes documentos:  

 RG e CPF da/o candidata/o, do cônjuge/parceira/o  

 Certidão Cível das/os dependentes (todos os membros da família); 

 Comprovante de estado civil; 

 Comprovante de endereço atualizado; 

 Comprovante de renda; 

 Titulo de Eleitor; 

 Atestado médico contendo a Classificação Internacional da Doença 

(CID) – caso haja membro da família com deficiência ou microcefalia; 

 Certidão Eleitoral atualizada; 

 Comprovante de Renda dos últimos três meses. 

5.2 Serão consideradas as informações declaradas pelo candidato 

constantes do cadastro, devendo responder pela veracidade das 

informações sob as penas da lei, inclusive criminal. 

6 – ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DAS/OS 

CANDIDATAS/OS SELECIONADAS/OS CONFIRMADAS(OS) PELO ESTUDO 

SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DO TÍTULO DEFINITIVO DE DOAÇÃO DE 

IMÓVEL URBANO. 

6.1 Após publicação da lista final de beneficiárias(os) no dia 12 de dezembro 

de 2019 os selecionados titulares deverão apresentar nos dias úteis entre 

13 e 17 de dezembro de 2019, na Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Trabalho e Habitação, no endereço e horário estabelecidos no item 

2.2 deste Edital, a original e cópia de Certidão Negativa de Propriedade 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Goiás. 
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6.2 A data provável para entrega do Termo Definitivo de Doação de Imóvel 

Urbano à/ao donatária/o regularmente selecionada/a será no dia 19 de 

dezembro de 2019. 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Mesmo que selecionada/o não será considerada/o apta/o a receber a 

doação de lote a candidata/o que tenha ofertado informações incorretas 

no seu cadastro. Com a correção do cadastro, a/o candidata/o 

permanecerá ativa/o no Cadastro junto a Prefeitura e poderá participar de 

futuros processos de seleção para beneficiários. 

7.2 A lista de suplentes não gera beneficio a nenhum dos lotes, ou a 

qualquer outro Programa Habitacional, neste ou nos próximos processos 

seletivos, gerando tão somente a expectativa de contemplação, diante da 

desistência ou qualquer forma de desclassificação ou perda de beneficio 

de candidata/o anteriormente selecionada/o, obedecendo à ordem de 

classificação dos suplentes. 

7.3 A/o candidata/o que omitir informações ou as prestar de forma 

inverídica, sem prejuízo de outras sanções, será desclassificada/o, a 

qualquer tempo, do Processo de Seleção. 

7.4 A relação das 52 (cinquenta e dois) famílias beneficiárias titulares 

mais as 20 (vinte) suplentes selecionadas será publicada no diário oficial 

da União. 

7.5 As informações das/os candidatas/os selecionadas/os, serão 

verificadas pelo Município de Goiás/GO junto ao cadastro de participante 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, à Relação Anual de 

Informações Sociais – RAIS, ao Cadastro de Mutuários – CADMUT, e ao 

Sistema Integrado de Administração da Carteira Imobiliária – SIACI e no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

7.6 As questões omissas neste Edital serão resolvidas pela Secretária 

Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e pelo Diretor do 
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Departamento Municipal de habitação com auxílio da Assessoria Jurídica 

da Prefeitura. 

7.7 Todas as informações serão publicadas no site do Município de Goiás 

no endereço eletrônico www.prefeituradegoias.go.gov.br, no Placar da 

Prefeitura, e na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Trabalho e Habitação. 

Goiás/GO, 13 de novembro de 2019. 

 

 

IVONE FRANCISCA MARQUES 

Secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

 

 

JOSEMAR DE OLIVEIRA 

Diretor de Habitação 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Evento Data 

Realização de cadastro para 
interessadas/os ainda não cadastradas 

dias úteis compreendidos entre14 e 22 de 
novembro de 2019 

Publicação primeira etapa da seleção 28 de novembro de 2019 

Impugnação da primeira etapa da 
Seleção 

29 de novembro de 2019  

Publicação da lista final da seleção 12 de dezembro de 2019 

Impugnação da lista final da Seleção 13 de dezembro de 2019 

Data para apresentação da Certidão 
Negativa de Propriedade 

dias úteis entre 13 e 17 de dezembro de 
2019 

Data provável para entrega do Termo 
Definitivo de Doação de Imóvel Urbano à 
donatária selecionada 

19 de dezembro de 2019 

 

 

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/

