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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JOSÉ JONAS DA SILVA

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº. 0001
LAGOA DE PEDRAS, 30 DE ABRIL DE 2012 - O
PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE
PEDRAS no uso de suas atribuições legais, Tendo
em conta que foram envidados todos os esforços e
empreendidas todas as diligências dos técnicos
sociais desse Município para localização do(s)
beneficiário(s) do Programa Minha Casa Minha
Vida – PMCMV destinado a municípios com
população limitada a cinqüenta mil habitantes, que
se encontra em local incerto e não sabido; Tendo
em conta o não atendimento da convocação
realizada por meio de edital, publicada na sede da
Prefeitura e em jornal de ampla circulação na
região, em 23/03/2012; Tendo em conta ainda o
esgotamento de todas as tentativas de localização
dos mesmos, como também a expiração do prazo de
trinta dias concedido na aludida convocação;
Considerando o seguinte: (1) O significativo déficit
habitacional desse Município. (2) A situação de
carência de moradia das famílias de baixa renda e a
necessidade de atuação do poder público no sentido
de promover a implementação dos direitos sociais
na comunidade local. (3) Que esses beneficiários

concorreram voluntariamente para a ineficácia de
seus contratos firmados com esta pessoa jurídica de
direito público e a COMPANHIA HIPOTECÁRIA
BRASILEIRA – CHB, vez que não informaram
essa PREFEITURA da mudança de endereço ou de
cidade. (4) Enfim, por todas as razões aqui
apresentadas e em observância ao interesse público
envolvido, DECIDE: 1. DECLARAR SEM
EFEITO todas as inscrições dos beneficiários
abaixo
mencionados.
2.
RESCINDIR
UNILATERALMENTE os contratos de repasse de
subvenção econômica firmados com os referidos
beneficiários e a instituição financeira. 3. Por fim,
resolvendo, assim, EXCLUIR os beneficiários
listados abaixo do Programa Minha Casa Minha
Vida– PMCMV: SUSIELLE RAYANE MACEDO
CHACON, CPF: 081.129.034-41 e
NIS:
16611979256 4. A presente decisão será publicada
no Diário Oficial do Município e é aplicável a
partir de sua publicação. 5. Comunique a instituição
financeira interessada. JOSE JONAS DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DE
PEDRAS
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Todas as Edições do Diário Oficial
do Município de Lagoa de Pedras,
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http://diariooficial.yolasite.com

Visite o nosso blog onde encontra as noticias
da nossa Prefeitura.
http://prefeituralp.blogspot.com
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