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No total serão disponibilizadas 1.100 unidades
habitacionais, do tipo apartamento, que serão construídas no
Distrito de Terra Preta.

O empreendimento será composto de prédios que serão
divididos em quatro condomínios  denominados Condomínio
Residencial Canaã I, com 15 blocos: Condomínio Residencial
Canaã II, com 14 blocos; Condomínio Residencial Canaã III,
com 12 blocos e Condomínio Residencial Canaã IV, com
14 blocos, somando 55 blocos com 20 unidades
habitacionais cada.

Cada condomínio terá a sua área de lazer, quadra
poliesportiva e área de churrasqueira. Além disso, também
serão construídas uma creche e uma escola de educação
infantil na área do empreendimento.

Para se inscrever a família deve ser moradora de Mairiporã
e possuir renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600,00 (um
mil e seiscentos reais). Além disso, não pode ser proprietário,
cessionário, promitente comprador, usufrutuário, possuidor
de imóvel residencial em qualquer estado brasileiro. Não pode
ter sido beneficiado anteriormente por qualquer outro programa
habitacional de interesse Social, Federal, Estadual do Distrito
Federal ou Municipal.

Não pode ter sido detentor de imóvel residencial em
qualquer lugar do país e nem estar inscrito no CADMUT -
Cadastro Nacional de Mutuários e no SACI – Sistema de
Administração de Carteiras Imobiliárias. Não possuir restrições
junto a Receita Federal do Brasil -  CADIN - Cadastro
Informativo dos Créditos não quitados do setor público federal.

Prefeitura realiza inscrições de 1º a 23 de
março de 2016

Minha Casa Minha Vida:

As inscrições estarão abertas entre os dias
1º e 23 de março, de segunda a sábado, das
9h da manhã às 16 h, em dois endereços:
Subprefeitura de Terra Preta (Rua Ari da

Silva, 165) e no Centro Educacional (Avenida
Tabelião Passarela, 850). Os interessados
também poderão fazer um pré-cadastro, via
internet, mas a inscrição só será efetivada,

mediante a entrega dos documentos
exigidos, pessoalmente, em um dos dois

endereços acima citados.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Edital completo, disponível nas páginas  19, 20 e 21.

Documentos necessários para inscrição:
1. Registro Geral (RG – com data de emissão de até 10 anos);
2. CPF de todos os componentes da família;
3. Número de Identidade Social (NIS) ou Programa de Interação Social (PIS);
4. Comprovante de renda bruta familiar (deverá ser apresentado para todos os componentes da

família que tenham renda);
5. Comprovante de estado civil (deverá ser apresentado para todos os membros da família.
6. Comprovante de moradia: em nome do titular ou conjugue, do mês da atualização/inserção do

cadastro (contas: água, luz, telefone, TV por assinatura, etc.; ou correspondência bancária/
comercial: extrato bancário, fatura de cartão de crédito, fatura das lojas de crediário etc.);

7. Comprovante de tempo de moradia: não é obrigatório, mas é importante para a contagem de
pontuação. 

8. Documento de comprovação de deficiência: não é obrigatório, mas é importante para a contagem
da pontuação – Laudo emitido por médico do Sistema Único de Saúde-SUS, que contenha
indicação de classificação Internacional de Doenças – CID;
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No dia 21 de janeiro foi realizada a primeira assembleia geral dos Centros de Atenção
Psicossocial - CAPS I e CAPS AD, do ano de 2016, para definir junto aos familiares e
usuários os preparativos para o carnaval.  Foi estabelecido que o “Bloco Maluco Beleza” irá
reunir toda a equipe de Saúde Mental no dia 5 de fevereiro, a partir das 9h, na Rua Vereador
Antônio Morelato, 30 – em frente às Unidades CAPS I e CAPS AD.

Segundo a coordenadora do CAPS, Terezinha Medeiros Pinho, a reunião também teve
como objetivo levantar as necessidades, sugestões e opiniões sobre as atividades e realizar
o planejamento das ações que serão desenvolvidas.  “Esse é o momento onde são colocadas

CAPS realiza 1ª assembleia geral

No sábado dia 30 de janeiro, das 8h às 17h, a Prefeitura de Mairiporã, realiza mais um mutirão de combate e
prevenção a dengue em diversos bairros.  Dentre as ações será realizada a operação cata- treco nos bairros
Chácara Arantes (nas ruas Armando Barbosa de Almeida, Felipe Salomão, Pedro Galrão de França, Kenge
Yoshida, Alexandrino Pereira, João Antonio Brilha Miguel Sarrai, Cesário Pinto);  região central (Avenida
Antonio de Oliveira, Tabelião Passarela, Ruas  Abrão de Faro, Pedro Gomes, Ana Lucia, B.F. Pereira, G de
Almeida, Praça Iraci Rolim, Gonçalves Dias, Pedro Galrão do Nascimento, Dr. Marrey Jr, Alameda Tibiriça,
João Jorge, Ipiranga, Cardoso Cesar,  XV de Novembro, Benedito Galrão de França, Rua Brasil, Formosa,

Arthur Barbosa de Almeida, Laudemiro Ramos e Coronel Fagundes); Jardim Carpi e Vila Carpi (Avenida Serra

Morena, Magadisco, Estrada do Barreiro, Hermelinda de Oliveira Silva, João Antonio Pereira); Lagoa do

Barreiro  (Ruas Curumata, Piaba, Golfinho, Garoupa, Tilápia, Pirarara, Jatuarana, Mandi, Corimbata, Cascudo,

Raia, Jaturana, Pintado, Dourado, Jardim da Serra e Tainha).   Entre os materiais em desuso que serão coletados
durante a ação estão: sofás, colchões, camas, pneus, geladeiras, armários e fogões. Entulhos de construção não
serão recolhidos pelos agentes. Neste dia, outras ações também serão intensificadas como: visitas casa a casa
e o bloqueio mecânico. Também será realizada a nebulização costal no dia 28 de janeiro no colégio Objetivo,
Tereza de Calcutá e Chapeuzinho e nas escolas Mufarrege Salomão Chamma, José da Silveira. Já no dia 29, a
ação será realizada na creche Tia Laura, escola Heremelina de Albuquerque Passarela, Colégio Pitoquinho,
Apae, Casa da Mulher e Ubs – Centro.  E no dia 1º de fevereiro na Igreja Matriz, Esporte Clube, Clube de
Campo, Centro Educacional e Pátio do DER.

Prefeitura realiza operação cata-treco nos bairros Chácara Arantes,
Jardim Carpi, Lagoa do Barreiro e região central
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DECRETO Nº 7.783, DE 04 DE JANEIRO DE 2016

Estabelece critérios para aplicação do
Coeficiente Redutor que trata o artigo 7º
da Lei n. 2.074, de 24 de abril de 2001.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
MAIRIPORÃ, Doutor MARCIO CAVALCANTI PAMPURI, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:

Art. 1° Para efeito de aplicação da fórmula para cálculo
da prestação pecuniária que trata o art. 7º da Lei nº 2.074, de 24 de abril de 2001, considera-se “R” –
coeficiente redutor os seguintes parâmetros:

R – Coeficiente Redutor
0 – 5Km.................1,00
6 – 15Km...............0,90
16 – 30 Km............0,80
31 – 50Km.............0,70
Mais de 51 Km.......0,60

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na
data de sua assinatura, publique-se.

Palácio Tibiriçá, em 04 de janeiro de 2016.Palácio Tibiriçá, em 04 de janeiro de 2016.Palácio Tibiriçá, em 04 de janeiro de 2016.Palácio Tibiriçá, em 04 de janeiro de 2016.Palácio Tibiriçá, em 04 de janeiro de 2016.

                                           MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
Prefeito Municipal

MARCELO TENAGLIA DA SILVA            SANDRO FLEURY BERNARDO SAVAZONI
  Secretário Municipal de Governo                             Procurador Geral do Município

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA

Diretor Administrativo
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Os alunos dos 3°, 4° e 5° anos da rede municipal de ensino irão continuar, em 2016,
participando do Projeto Música na Escola, ministrado pelo professor Ralph Jesus.

O projeto tem como objetivo facilitar e ampliar a aprendizagem dos alunos através de
aulas de música, além de oferecer às crianças e jovens de Mairiporã uma atividade que vai
além do currículo e do âmbito da escola.

A Prefeitura de Mairiporã, por intermédio da Secretaria de Educação, Esportes e Cultura,
promoveu, na última semana, uma capacitação para os estagiários do Projeto Educacional
Mãozinhas em Ação, que irão atuar como monitores nos laboratórios fixos e móveis.

Coordenado pelas professoras Rosangela Galan e Marisa Diniz o projeto tem como
objetivo facilitar o processo de aprendizagem dos alunos do 1° ao 5° ano do ensino
fundamental, utilizando a informática como um recurso pedagógico. As aulas realizadas
envolvem todas as áreas do conhecimento.

Alunos da rede municipal participam do
Projeto Música na Escola

Estagiários do Projeto de Informática
participam de capacitação
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EDITAL Nº 01/2016 - HABITAÇÃO
REGULAMENTO PARA O

CADASTRO, SELEÇÃO E
HIERARQUIZAÇÃO DA DEMANDA PARA
O PROGRAMA ‘’MINHA CASA MINHA
VIDA’’- FAIXA I - RESIDENCIAL CANAÃ.

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por
meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
e Habitação, vem tornar público os
procedimentos e regras para o cadastro, seleção
e hierarquização da demanda para atendimento
em aquisição de unidades habitacionais do
Programa ‘’Minha Casa Minha Vida’’ -
Residencial Canaã (Faixa 1), que serão realizados
e geridos pela Diretoria de Habitação,
observadas as disposições da Lei Federal nº
11.977/2009 e Portaria nº 412, de 06 de agosto
de 2015, do Ministério das Cidades e Resolução
01/2016 assinada no dia 27 de janeiro de 2016
pela Presidente do Conselho Municipal de
Habitação, nomeada pelo Decreto Municipal
nº 7723/2015.

A aquisição das unidades se dará por
contratação pelo eventual mutuário do
financiamento habitacional subsidiado pelo
programa ‘’Minha Casa Minha Vida’’,
conforme as regras dispostas pelo Ministério
das Cidades.

1. OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto

estabelecer os procedimentos e regras para a
realização da seleção da demanda beneficiária
para destinação das unidades habitacionais no
empreendimento de interesse social do Programa
‘’Minha Casa Minha Vida’’ – Residencial Canaã
– Faixa Um, realizado com recursos do Fundo
de Arrendamento Residencial – FAR.

1.2. O empreendimento em questão é
composto por 1.100 (um mil e cem) unidades
habitacionais, que comporão os quatro
condomínios do Residencial Canaã a serem
denominados: Condomínio Residencial Canaã
I, com 15 blocos; Condomínio Residencial
Canaã II, com 14 blocos; Condomínio
Residencial Canaã III, com 12 blocos; e
Condomínio Residencial Canaã IV, com 14
blocos, somando 55 blocos com 20 unidades
habitacionais cada.

1.3. Serão destinadas unidades para
atendimento de demanda classificada da seguinte
forma:

a) 33 (trinta e três) unidades habitacionais
para o atendimento a pessoas idosas (titular ou
cônjuge / companheiro), conforme disposto no
inciso I do art. 38 da Lei Federal nº 10.741, de
um de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, e
suas alterações;

b) 33 (trinta e três) unidades habitacionais
para o atendimento a pessoas com deficiência
ou a famílias de que façam parte pessoas com
deficiência;

c) 517 (quinhentos e dezessete) unidades
habitacionais para o atendimento de famílias
provenientes de assentamentos irregulares, em
razão de estarem em área de risco, terem sido
desabrigadas por motivo de risco ou outros
motivos justificados em projetos de
regularização fundiária ou obras que tenham
motivado sua realocação, ficando dispensadas
da aplicabilidade dos critérios de priorização e
processo de seleção, conforme faculta o item
3.2 da Portaria nº 412/2015 do Ministério das
Cidades;

d) 517 (quinhentos e dezessete) unidades
habitacionais para o atendimento da demanda
geral.

1.4. Caso haja unidades habitacionais
remanescentes do grupo do item “c)”, que não
forem destinadas por falta de candidatos, elas
serão remanejadas para grupo subsequente “d)”.

1.5. Para concorrer ao processo de seleção
do programa os interessados devem participar
de todas as fases da seleção descritas neste Edital.

2. FASES DO PROCESSO DE
SELEÇÃO, HIERARQUIZAÇÃO E
HABILITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.

2.1. O processo de seleção, hierarquização
e habilitação da demanda de que tratam os itens
1.3. ‘’a’’, 1.3 ‘’b’’ e 1.3. ‘’d’’, será composto
por:

a) Habilitação de Cadastro: inclusão ou
atualização de dados no Cadastro Municipal de
Demanda Habitacional de Interesse Social, com
apresentação de documentação conforme
descrito no item 3.3.;

b) Seleção: seleção de cadastros aptos,
considerando os critérios nacionais e municipais
de elegibilidade, e aplicação de pontuação para
os critérios nacionais e municipais de
classificação. A lista de selecionados será
publicada para consulta popular e será
permitida a apresentação de recursos e/ou
denúncias;

c) Hierarquização: sorteio público para
hierarquização da lista de demanda geral;

d) Habilitação para atendimento:
encaminhamento de dossiê, contendo a
documentação dos selecionados, de acordo com
sua ordem na lista hierarquizada, para avaliação
da instituição financeira, que fará a habilitação
dos beneficiários. A lista de beneficiários será
publicada para consulta popular será permitida
a apresentação de recursos e/ou denúncias;

e) Contratação: assinatura de contrato junto
á instituição financeira pelos beneficiários do
projeto.

3. FASE I – HABILITAÇÃO DE
CADASTRO

3.1. A fase de habilitação de cadastro se
configura pela atualização ou inserção de
informações de demandantes de atendimento
habitacional no Cadastro Municipal de Demanda
Habitacional de Interesse Social. Será
considerado habilitado o cadastro preenchido e
com toda a documentação anexada, conforme o
descrito no item 3.3. O cadastro incompleto ou
com documentação faltante será considerado
inabilitado para as próximas fases do processo.

3.2. As condições de enquadramento para a
inserção ou atualização no Cadastro Municipal
de Demanda Habitacional de Interesse Social no
período determinado para seleção e
hierarquização de demanda para o programa
‘’Minha Casa Minha Vida’’ – Residencial Canaã
são as seguintes:

a) ter idade igual ou superior a 18 anos ou
ser emancipado;

b) possuir renda familiar compatível com a
modalidade - renda mensal familiar bruta de até
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), na
forma do anexo I do item 1 da Portaria n° 465/
2011, do Ministério das Cidades;

c) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, se
estrangeiro, ser detentor de visto permanente
no País;

d) ser morador do Município de Mairiporã;

e) não ser proprietário, cessionário,
promitente comprador, usufrutuário ou
possuidor de imóvel residencial em qualquer
estado brasileiro;

f) não ter sido beneficiado anteriormente por
qualquer outro Programa Habitacional de
Interesse Social Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal; não ter sido detentor de
imóvel residencial em qualquer lugar do país,
incluindo o financiamento de material de
construção, mesmo que para uso em imóvel não
próprio, e nem estar inscrito no CADMUT –
Cadastro Nacional de Mutuários e no SACI –
Sistema de Administração de Carteiras
Imobiliárias;

g) não possuir restrições junto à Receita
Federal do Brasil – CADIN – cadastro
informativo dos Créditos não quitados do setor
público federal.

3.3. Para habilitação do cadastro será
necessária a apresentação dos seguintes
documentos:

a) comprovante de capacidade civil e
identidade: deverá ser apresentado para todos
os componentes da família.

I- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
II- Registro Geral (RG), ou Carteira

Nacional de Habilitação (CNH);
III- Números de Identificação Social (NIS)

ou Programa de Integração Social (PIS).
b) comprovante de renda bruta familiar:

deverá ser apresentado para todos os
componentes da família que tenham renda.

I- Trabalho regular: carteira de trabalho e
previdência social (CTPS) e último holerite;

II- Trabalho ocasional: contrato de
prestação de serviço ou declaração de prestador
de serviço;

III- Aposentado: extrato do benefício;
IV- Pensionista: extrato do benefício e

certidão de óbito;
V- Seguro desemprego: extrato do benefício;
VI- Auxílio do INSS: extrato do benefício e

laudo contendo o motivo do afastamento;
VII- Pensão Alimentícia: sentença judicial

e/ou extrato bancário e/ou declaração de
pagamentos de pensão com firma reconhecida;

VIII- Outras Fontes: três extratos bancários
e/ou declaração de imposto de renda de pessoa
jurídica;

IX- Membro familiar com idade maior do
que 18 anos sem renda: carteira de trabalho e
previdência social (CTPS)

c) comprovante de estado civil: deverá ser
apresentado para todos os membros da família:

I- Solteiro: certidão de nascimento;
II- Casado: certidão de casamento;
III- Divorciado: certidão de casamento

averbada;
IV- Viúvo: certidão de casamento averbada

ou certidão de casamento e certidão de óbito;
V- União Estável: comprovante de estado

civil dos dois e certidão de união estável, ou
declaração de união estável assinada em
formulário próprio da Diretoria de Habitação.

d) comprovante de moradia: deverá ser
apresentado pelo menos um tipo, em nome do
titular ou conjugue / companheiro, do mês da
atualização/ inserção do cadastro; podendo ser:

I- Contas: água, luz, telefone, TV por
assinatura, etc;

II- Correspondência bancária/comercial:
extrato bancário, fatura de cartão de crédito,
fatura de lojas de crediário etc.

e) comprovante de tempo de moradia: a
apresentação de comprovante de tempo de
moradia não é obrigatória, mas é imprescindível
para a obtenção de pontuação de que trata o
item 4. Poderá ser apresentado pelo menos um
tipo dos citados no item 3.3. ‘’d’’, com data do
período a ser adotado como tempo de residência
no município e/ou poderão ainda serem
apresentados os seguintes documentos em nome
do titular, conjugue / companheiro ou filhos:

I- Documentos oficiais municipais: carteira
de vacinação, documento de matrícula escolar,
cartão SUS, documento de atendimento de
CRAS, etc.

f) Documento de comprovação de
deficiência, para obtenção de pontuação de que
trata o item 4:

I- Laudo emitido por médico do Sistema
Único de Saúde – SUS, que contenha indicação
da classificação Internacional de Doenças – CID,
classificação da deficiência de acordo com o
Decreto Federal nº 5.296/2004 e identificação
do médico responsável com nome e número de
registro no Conselho Regional de Medicina –
CRM.

3.4. Os candidatos poderão preencher
formulário disponível no sítio eletrônico da
Prefeitura para inscrição no processo de seleção
de demanda, e agendamento de data e horário de
atendimento para apresentação de documentos.

4. FASE II – SELEÇÃO
4.1. A fase de seleção se configura pela

identificação de todos os cadastros do Cadastro
Municipal de Demanda Habitacional de
Interesse Social que atendam aos critérios de
elegibidade do Programa ‘’Minha Casa Minha
Vida’’, da seguinte forma:

a) Critérios de elegibilidade: São critérios de
atendimento obrigatório para a seleção de um
cadastro e estão descritos no item 3.2. deste
edital.

b) Critérios Nacionais: São considerados
critérios de priorização, conforme o disposto
na Lei Federal nº 11.977/2009 e Portaria 412/
2015 do Ministério das Cidades, para os quais
será atribuído o valor de 1 (um) ponto por item
atendido:

I- Famílias residentes em áreas de risco ou
insalubres ou que tenham sido desabrigadas,
comprovado por declaração do Ente Público (1
ponto);

II- Famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar, comprovado por auto
declaração (1 ponto);

III- Famílias de que faça parte pessoa(s)
com deficiência, comprovado com apresentação
de laudo médico (1 ponto);

c) Critérios Municipais: são considerados
critérios de priorização, conforme o disposto
em Resolução do Conselho Municipal de
Habitação, do dia 27 de janeiro de 2016, para os
quais será atribuído o valor de 1 (um) ponto por
item atendido:

I- Famílias residentes no Município de
Mairiporã há no mínimo 5 anos, comprovado
com apresentação de comprovante de residência,
conforme especificado no item “3.3. e)” (1
ponto);

II- Famílias com filho(s) em idade inferior a
18 (dezoito) anos, comprovado por documento
de filiação, conforme item “3.3. a)” (1 ponto);

III- Famílias monoparentais (constituída
somente pela mãe, somente pelo pai ou somente
por um responsável legal por crianças e
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adolescentes menores de dezoito anos),
comprovado por documento de filiação e
documento oficial que comprove a guarda (1
ponto).

4.2. Para definição de pontuação do item
4.1. ‘’b’’ “I”, serão consideradas as áreas de risco
definidas pelo estudo realizado pela Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM –
do Serviço Geológico do Brasil em outubro /
novembro de 2012, e/ou os laudos técnicos
emitidos pela Coordenadoria de Defesa Civil do
Município até o dia 29 de fevereiro de 2016.

4.3. Para definição da pontuação do item
4.1. ‘’b’’ “II”, serão consideradas as mulheres
titulares de cadastro.

5. FASE III – HIERARQUIZAÇÃO
5.1. A hierarquização da demanda geral será

realizada por meio de sorteio público, conforme
o disposto na Portaria nº 412/2015 do Ministério
das Cidades, e seguirá o seguinte rito:

a) sorteio de unidades reservadas ao
atendimento de pessoas idosas – 3% (33
unidades): direcionado a famílias com pessoa(s)
idosa(s) na condição de titular(es) do benefício
habitacional, conforme disposto no inciso I, do
artigo 38 da Lei nº 10.741/2003, Estatuto do
Idoso. O sorteio para esse critério de priorização
será realizado entre as famílias aptas.

I- se houver número maior de idosos do que
as unidades habitacionais reservadas, as famílias
não sorteadas participarão do sorteio das demais
unidades.

II- as unidades habitacionais reservadas,
destinadas a idosos e que não forem destinadas
por falta de candidatos, serão destinadas ao
sorteio geral.

b) sorteio de unidades reservadas ao
atendimento de pessoas com deficiência,
conforme disposto no inciso I, do artigo 32 da
Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) ou famílias de que façam parte
pessoas com deficiência – 3% (33 unidades): o
sorteio para esse critério de priorização será
realizado entre as famílias aptas.

I- se houver número maior de pessoas com
deficiência ou famílias de que faça parte pessoa
com deficiência do que as unidades habitacionais
reservadas, as famílias não sorteadas
participarão do sorteio das demais unidades.

II- as unidades habitacionais reservadas,
destinadas a pessoas com deficiência ou família
de que faça parte pessoa com deficiência e que
não forem destinadas por falta de candidatos,
serão destinadas ao sorteio geral.

c) sorteio geral – (517 unidades):
descontadas as unidades destinadas aos
candidatos enquadrados nos itens 1.3. ‘’a’’, 1.3.
‘’b’’ e 1.3. ‘’c’’, a seleção dos demais candidatos
deverá ser qualificada de acordo com a
quantidade de critérios atendidos pelos
candidatos, conforme descrito no quadro de
grupos abaixo e da seguinte maneira:

GRUPO I – 60% (sessenta por cento) das
517 (quinhentas e dezessete) unidades
habitacionais, totalizando 310 unidades.
Destinado aos candidatos que atendam de 4
(quatro) a 6 (seis) critérios;

GRUPO II – 25% (vinte e cinco por cento)
das 517 (quinhentas e dezessete) unidades
habitacionais, totalizando 129 unidades.
Destinado aos candidatos que atendam de 2
(dois) a 3 (três) critérios;

GRUPO III – 15% (quinze por cento) das
517 (quinhentas e dezessete) unidades
habitacionais, totalizando 78 unidades.
Destinado aos candidatos que atendam até 1
(um) critério;

I- serão sorteadas e hierarquizadas todas as
famílias inscritas. O uso da lista de suplência se
dará a partir de não habilitação, por qualquer
motivo, de familiares titulares.

II- as unidades habitacionais remanescentes
de determinado grupo e que não forem destinadas
por falta de candidatos, serão remanejadas no
grupo subsequente.

5.2. Os candidatos a beneficiários que
tenham sido hierarquizados em decorrência do
percentual adicional (lista de suplência), e que
não se tornarem beneficiários ao final do
processo, permanecerão no Cadastro Municipal
de Demanda Habitacional de Interesse Social
para participação em futuros processos de
seleção.

6. FASE IV – HABILITAÇÃO PARA
ATENDIMENTO

6.1. Os candidatos selecionados e
hierarquizados somente serão considerados
habilitados para beneficiários em unidade
habitacional após a avaliação da Caixa
Econômica Federal, para a qual será
encaminhado dossiê contendo documentos por
ela exigidos.

6.2. O município providenciará a inclusão
ou atualização dos candidatos selecionados no
Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico, antes da indicação
do mesmo à Caixa Econômica Federal.

a) o candidato selecionado será convocado a
se apresentar em local e horário previamente
comunicados, para a atualização/inclusão de
dados no CadÚnico, sendo que no caso da
eventualidade de não comparecimento, será
possível realizar apenas um  reagendamento;

b) será considerado desistente do processo
de seleção o candidato convocado que não se
apresentar em nenhum dos agendamentos
realizados, e nesse caso não haverá possibilidade
de recurso.

6.3. A lista contendo os nomes dos candidatos
selecionados por meio do sorteio será
encaminhada para apreciação da Caixa
Econômica Federal, que validará as informações
prestadas junto a outros cadastros de
administração de órgãos ou entidades do
Governo Federal.

7. FASE V – CONTRATAÇÃO
7.1. O candidato selecionado, hierarquizado

e habilitado pela instituição financeira, será
considerado então beneficiário para atendimento
em unidade habitacional do Programa ‘’Minha
Casa Minha Vida’’ – Residencial Canaã.

7.2. A assinatura de contrato de
financiamento será realizada em prazo e da forma
que for estipulada pela instituição financeira –
Caixa Econômica Federal.

8. RECURSOS E DENÚNCIAS
8.1. A Prefeitura Municipal de Mairiporã

disponibilizará através da internet ferramenta e
formulário específico para apresentação de
recursos e denúncias.

8.2. Recursos: são compreendidas as
solicitações que tratem de:

a) revisão de informações de um determinado
cadastro, excluída a possibilidade de

desmembramento de cadastro ou alteração do
grupo familiar;

b) revisão de pontuação devido à incorreta
inserção de informações prestadas pelo
candidato.

8.3. Denúncia: são compreendidas as
solicitações que tratem de:

a) exclusão de candidato por
descumprimento dos critérios de elegibilidade
descritos no item 3.2.;

b) indicação de situação em desacordo com
o presente edital ou com a legislação vigente.

8.4. Os recursos poderão ser solicitados
somente pelo titular ou membros do cadastro
até o final da fase de seleção

8.5. As denúncias poderão ser apresentadas
por qualquer pessoa, vedada a denúncia
anônima, porém será garantido o direito ao sigilo
do nome do denunciante, e serão aceitas a
qualquer tempo. No corpo da denúncia deverão
constar, no mínimo, o nome do denunciado e o
tipo de irregularidade cometida.

9. ACESSO À INFORMAÇÃO
9.1. O Município se responsabiliza em

manter disponíveis as informações de todo o
processo de seleção, para consulta da população
o que será feito da seguinte forma:

a) INTERNET: será disponibilizada página
no sítio eletrônico da Prefeitura, contendo:

I- página para a realização de pré-cadastro,
com agendamento de dia e horário de
atendimento para a apresentação de
documentos;

II- formulário eletrônico para apresentação
de recursos e denúncias;

III- o texto completo deste Edital e seu
Decreto de aprovação;

IV- de acordo com a fase de execução do
processo de seleção, a lista de candidatos
cadastrados, a lista de candidatos cadastrados,
a lista de candidatos hierarquizados e
selecionados, a lista de beneficiários e as demais
informações sobre participação no processo de
seleção de demanda.

b) MURAL DO PAÇO MUNICIPAL: será
afixado no mural do Paço Municipal localizado
na Alameda Tibiriçá, 374 – Vila Nova –
Mairiporã, de acordo com a fase de execução do
processo de seleção, a lista de candidatos
cadastrados, a lista de candidatos hierarquizados
e selecionados e a lista de beneficiários.

c) IMPRENSA OFICIAL: serão divulgadas
no jornal da Imprensa Oficial de Mairiporã, de
acordo com a fase de execução do processo de
seleção, a lista de candidatos cadastrados, a lista
de candidatos hierarquizados e selecionados e a
lista de beneficiários.

9.2. Poderão ser utilizados outros meios da
divulgação de informações sobre o processo de
seleção de demanda a critério do Município, e
de acordo com as melhores práticas, para atingir
o público-alvo do programa habitacional de
interesse social.

10. LOCAIS E PRAZOS
10.1. O processo de cadastramento de

demanda será realizado pela Secretaria
Municipal de Obras, Serviços e Habitação e pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, em
datas especificadas, não havendo possibilidade
de inclusão após o término dos prazos
estabelecidos.

10.2. Os prazos e datas para inscrições e
sorteios:

a) Agendamento via internet: de 23 de
fevereiro de 2016 a 18 de março de 2016.

b) Inscrições: de 01 de março de 2016 a 23
de março de 2016, das 09 horas às 16 horas.

c) Sorteios: dia 09 de abril de 2016, a partir
das 09 horas.

10.3. Locais onde serão realizadas as
inscrições e sorteios:

a) Agendamento via internet através do site
da Prefeitura Municipal de Mairiporã:
www.mairipora.sp.gov.br

b) Inscrições: Centro Educacional –
Avenida Tabelião Passarela, 850, Centro –
Mairiporã; e Subprefeitura de Terra Preta –
Rua Ari da Silva, 165, Centro – Terra Preta,
Mairiporã.

c) Sorteios: Estádio Municipal Laudemiro
Oliveira Machado (Estádio do “Sarkizão”) –
Rodovia Arão Sahn (Estrada do Rio Acima), 400
– Vila Sabesp, Mairiporã.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O candidato que omitir informações

ou as prestar de forma inverídica, desde o início
do processo de seleção até a assinatura do
contrato definitivo junto à Caixa Econômica
Federal, sem prejuízo de outras sanções, devera
ser excluído, a qualquer tempo, do processo de
seleção estabelecida neste edital.

11.2. A Prefeitura Municipal de Mairiporã
terá a faculdade de solicitar documentos
complementares aos inscritos no Cadastro
Municipal de Demanda Habitacional de
Interesse Social a qualquer momento que julgar
necessário, para esclarecer dúvidas a respeito
das informações prestadas pelo candidato.

11.3. Os casos omissos do presente edital
serão analisados individualmente pela Diretoria
de Habitação, tendo com base a legislação
vigente, em especial as regulamentações do
Programa ‘’Minha Casa Minha Vida ‘’ e ainda
consultas feitas à instituição financeira – Caixa
Econômica Federal e ao Ministério das Cidades,
e serão ratificados pelo Conselho Municipal de
Habitação.

11.4. Serão considerados desistentes do
processo de seleção de beneficiários, os
candidatos que não atenderem às convocações
da Prefeitura Municipal de Mairiporã, em
consecutivamente 2 (dois) agendamentos para
o mesmo fim, ou que não apresentem as
informações e/ou documentos solicitados dentro
dos prazos estipulados.

11.5 . Os candidatos selecionados e
habilitados para atendimento serão
posteriormente convocados para reuniões,
atividades e procedimentos previstos no Projeto
Técnico Social aprovado junto à Caixa
Econômica Federal pelo Município, cuja
presença é obrigatória.

11.6. As regras estabelecidas no presente
edital são válidas única e exclusivamente para o
processo de seleção de demanda, para aquisição
de unidades habitacionais do Programa ‘’Minha
Casa Minha Vida’’ – Residencial Canaã.

11.7. Este regulamento atende a todas as
exigências do Programa Minha Cada Minha Vida,
sendo regularmente aprovado pelo Conselho
Municipal de Habitação e ratificado pelo
Executivo Municipal através de Decreto
Municipal específico. Seu conteúdo foi
aprovado pelo Conselho Municipal de
Habitação de Interesse Social em 27 de janeiro
de 2016.
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Com o objetivo de manter a cidade limpa a Prefeitura de Mairiporã está realizando
serviços de manutenção em diversos bairros da cidade. Na última semana, os serviços de
limpeza e capinação foram realizados no Espaço Viário Mário Covas, Praça da Matriz,
região central  e  Estrada da Roseira.

Realizadas constantemente em diversos bairros da cidade, essas ações têm como
objetivo melhorar a qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Mairiporã realizou no sábado, 23, mais um mutirão de combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus,
em Terra Preta.

A ação contou com a presença de vários agentes de saúde. As equipes
percorreram as casas, orientando moradores e buscando eliminar criadouros do
mosquito. Neste dia também foi  realizada a aplicação de inseticida por meio de
nebulização, processo conhecido como “fumacê”, nos bairros Parque da Lagoa,
Jardim Pereira , Jardim Nippon e região central.

A prefeitura também criou um Comitê de Controle da Dengue, que tem como
objetivo unir funcionários da administração pública, que realizam ações e troca
de informações, visando o controle do mosquito.

Região central e Estrada da Roseira
recebem serviços de limpeza e

capinação

Todos contra a Dengue:
Prefeitura realiza mais um mutirão

de combate ao mosquito Aedes
aegypti
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Mais três ruas da cidade
estão sendo beneficiadas com
obras de pavimentação asfáltica
e drenagem. As ruas Giulio
Bisoguini e Rodolfo Bonfá no
bairro Jd. Gibeon e Tahira Eki,
no bairro Capoavinha, estão
recebendo as benfeitorias
(drenagem, guia e sarjeta) para,
em breve, ganhar o
asfaltamento.

O objetivo é facilitar o acesso
da população, melhorando
inclusive a qualidade de vida da
comunidade.

Além dessas, a Prefeitura de
Mairiporã já executou obras de
pavimentação em 27 bairros. Ao
todo 38 ruas serão asfaltadas.
Deste total, 32 ruas já foram
pavimentadas. Outras três ruas
também serão beneficiadas
com obras de asfalto, são elas:
trecho 1 da Naim  Kahairala, no
Santa Branca; Carlos Saad,
jardim Irara Branca; Ziza
Menino, jardim Augusto
Coimbra.

Asfalto:
Mais três ruas são beneficiadas com obras de pavimentação

As ruas Giulio Bisigoni e Rodolfo Bonfá já estão recebendo obras de
pavimentação asfáltica

Rua Tahira Eki, na Capoavinha, está recebendo obras de drenagem antes do asfalto
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