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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 01/2020 

(RETIFICA EDITAL DE SORTEIO N.º 01/2020) 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC, 

no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Edital n.º 01/2020 que tem 

por finalidade regulamentar o Sorteio das Unidades Habitacionais do 

Empreendimento BONITO III (empreendimento de n.º 0511052-52), do 

Programa Minha Casa Minha Vida, RESOLVE:  

 

I – Retificar a redação da alínea “a” do item 3.1.2 citado Edital n.º 01/2020, 

passando a constar a seguinte redação:  

  

ONDE SE LÊ: “a) Famílias com filho (s) em idade escolar inferior a 18 (dezoito) 

anos, comprovado por documento de filiação". 

 

"LEIA-SE: “a) famílias com filho(s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos, 

comprovado por documento de filiação”." 

 

II – Retificar a redação do item 5.2 citado Edital n.º 01/2020, passando a constar 

a seguinte redação:  

  

ONDE SE LÊ: “Serão sorteados 300 (trezentos) primeiros candidatos para 

análise de documentação, e mais 100% que permanecerão em lista de espera, 

respeitando rigorosamente, em todos os casos, a referida ordenação, a fim de 

suprir eventuais desistências e inabilitações específicas desta seleção, 

conforme item 3.5.1.1 da Portaria 163/2016, do Ministério das Cidades". 
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"LEIA-SE: “Serão sorteados os 300 (trezentos) candidatos titulares para 

análise de documentação, mais 300 (trezentas) vagas para formação de 

cadastro de reserva, respeitando rigorosamente, em todos os casos, a referida 

ordenação, a fim de suprir eventuais desistências e inabilitações específicas 

desta seleção, conforme item 3.5.1.1 da Portaria 163/2016, do Ministério das 

Cidades. " 

 

III - As demais disposições constantes do Edital de Sorteio n.º 01/2020 

permanecem inalteradas.  

 

Camocim(CE), 16 de Julho de 2020.  

 

 

 

MONICA GOMES AGUIAR 

Prefeita Municipal de Camocim 

 

FRANCISCA JOSEANE SILVA ARAÚJO ROCHA  

Secretária Municipal de Desenvolvimento  

Social e Cidadania 

 


