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Município de Cuité de Mamanguape-PB

• Poder Executivo

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº  01/2021

DISPÕE SOBRE O PROCESSO 
DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO 
SOCIAL DE INTERESSE 
HABITACIONAL, PARA O 
PROGRAMA PARCEIROS DA 
HABITACÃO NO MUNICÍPIO 
DE CUITÉ DE MAMANGUAPE.

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE 
MAMANGUAPE/PB, situado à Avenida Severino Jorge 
de Senna, nº1111 – Centro de Cuité de Mamanguape, 
sob o CNPJ nº01.612.341/0001-80, através da 
Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP 
com sede na Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, bairro 
de Mangabeira, na cidade de João Pessoa, Capital 
do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.111.618/0001-01 e Inscrição Estadual sob o nº 
16.055.882-4, por intermédio da Comissão Especial do 
Programa Parceiros da Habitação (Comissão Especial 
do PPH), nomeada pela Portaria Nº 027/2020 publicada 
no Diário Oficial do Estado em 09 de outubro de 2020, 
e do Edital de Chamamento nº 01/2021 do Governo 
da Paraíba torna público para conhecimento dos 
interessados a abertura de inscrições para o Cadastro 
Social de Interesse Habitacional. Este cadastro 
servirá como base para a identificação e seleção de 
beneficiários, em especial para o Programa  Parceiros 
da Habitação do Governo da Paraíba, conforme Portaria 
028/2020 de 09 de outubro de 2020, que Regulamenta 
o Processo de Seleção de Beneficiários no âmbito do 
Programa Parceiros da Habitação, visando a execução 
de construções de Unidades Habitacionais para a 
população de baixa renda, obedecendo rigorosamente 
aos termos, instruções, especificações e condições 
contidas no presente edital e seus Anexos, com fulcro 
na Lei Estadual nº 11.661, de 25 de março de 2020, 
a qual serve de justificativa deste presente Edital, sem 
prejuízo das demais legislações pertinentes.

 1. DO OBJETO
1.1. Compreende o objeto desse Chamamento 
Público o cadastramento de Interessados a participare 
da Seleção de beneficiários para o Programa Parceiros 
da Habitação,  que tem por finalidade a construção de 
Unidades Habitacionais para a população de baixa 
renda através da parceria com a Prefeitura municipal 
de Cuité de Mamanguape, 
1.2.  O projeto de construção das unidades 
habitacionais, em consonância com o art. 2º, III-B 
da Lei Federal 13.019/2014, poderá contemplar a 

modalidade conjunto ou isolada, em zona urbana, no 
regime de autoconstrução assistida, que contará com o 
apoio técnico e fiscalização da CEHAP, nos termos do 
regulamento de seleção de parceria.

 2. DA NATUREZA DO CADASTRO 
2.1. O cadastro será gratuito e de manifestação de 
interesse e terá duração permanente, não acarretando 
adesão compulsória aos Programas Habitacionais a 
serem disponibilizados no âmbito do município de Cuité 
de Mamanguape; 
2.2. O beneficiário que for contemplado, ou que já tiver 
sido contemplado por Programas Habitacionais, terá 
esta informação incluída em seu cadastro e não poderá 
participar de nenhum novo programa.

 3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
INSCRIÇÃO
3.1  O interessado deverá comparecer com os 
documentos originais abaixo listados, junto com os do 
cônjuge/ companheiro(a), se houver, sendo necessário 
cópia destes documentos e dos demais membros que 
residem com o responsável familiar: 
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Carteira de Trabalho e comprovante de renda ou 
declaratório; 
d) Título de eleitor com domicílio eleitoral em Cuité de 
Mamanguape;
e) Apresentar a FICHA RESUMO do CADUNICO 
ATUALIZADA, contendo a composição familiar e a 
renda bruta;
 f) Comprovante de residência atualizado

 4. DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO
4.1. Os interessados deverão comparecer na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, para receberem 
informações sobre o Cadastro Social de Interesse 
Habitacional e preenchimento da ficha de inscrição, de 
posse de toda documentação do item anterior; 
4.2. A inscrição será válida após o preenchimento do 
cadastro e emissão do comprovante, que será entregue 
ao cadastrado. 
4.3 O período de inscrição será de 15 dias corridos, a 
partir da publicação deste edital. 

 5. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS 
CANDIDATOS À INSCRIÇÃO 
5.1.  Estar cadastrado no CADUNICO - Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(Cadastro Único);
5.2. Residir em Cuité de Mamanguape por no mínimo 
cinco anos ;
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5.3 Ser maior de 18 anos; 
5.4 Não ser proprietário, cessionário ou promitente 
comprador de imóvel residencial;
5.5 Famílias com mulheres responsáveis pela 
unidade familiar, comprovado por autodeclaração;
5.6 Famílias de que façam parte pessoa(s) com 
deficiência, comprovado com a apresentação de 
atestado médico;
5.7 Família com filho(s) em idade inferior a 18 
(dezoito) anos, comprovado por documento de filiação;
5.8 Famílias monoparentais (constituídas 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;
5.9 Famílias que façam parte pessoa(s) idosa(s) 
comprovado por documento oficial que comprove a data 
de nascimento;
5.10 Famílias que façam parte pessoas portadoras do 
vírus HIV – AIDS;
5.11 Família em situação de coabitação involutária, 
comprovado por autodeclaração do candidato;
5.12 Família com ônus excessivo de aluguel, 
comprovado por recibo ou contrato de aluguel e 
declaração de renda;
5.13 Famílias redidentes em áreas que serão 
removidas e/ou reassentadas no todo ou em parte por 
empreedimento do PPH;
5.14 Não ter recebido de natureza habitacional 
oriundo de recursos orçamentários do município, dos 
Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos 
habitacionais concedidos com recursos do FGTS.

 6. SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS

6.1 Após finalização do processo de seleção dos 
candidatos (enquadrados no programa e análise 
documental), será realizado pela CEHAP o sorteio 
das unidades habitacionais para os candidatos a 
beneficiários aprovados
6.1.1 O Sorteio tem por finalidade a definição da 
unidade que o beneficiário irá residir nos casos de 
empreendimento na modalidade conjunto habitacional.
6.1.2. O sorteio não se aplica para os casos onde o 
beneficiário for proprietário do lote, para os casos de 
substituição de moradia existente e casos similares.
6.2 O sorteio será realizado em programa disponibilizado 
pela CEHAP contendo as informações dos candidatos 
aprovados e das unidades habitacionais do 
empreendimento.
6.3 O sorteio das unidades habitacionais do PPH será 
realizado na seguinte ordem:
1) IDOSOS: Grupos familiares selecionados no critério 
idosos 
2) PCD: Grupos familiares selecionados no critério 
Pessoas com Deficiência
3) Demais candidatos aprovados.
6.4  Finalizado o sorteio, a CEHAP emitira listagem 

de retorno para a Prefeitura Municipal de Cuité de 
Mamanguape contendo todos os sorteados vinculados 
às respectivas unidades habitacionais e a hierarquização 
dos suplentes do empreendimento. 
6.5 No site da CEHAP (www. Cehap.pb.gov.br) 
será divulgada a relação dos sorteados para as 
unidades habitacionais, sendo divulgadas chamadas 
subsequentes para complementação, nos casos de 
exclusão previstos. 

Cuité de Mamanguape, 28 de Maio de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DE CUITÉ DE 
MAMANGUAPE, 28 DE MAIO DE 2021

HÉLIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito Municipal
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