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COMPANHIA EST DE HABITACAO E DESENV URBANO

REQUERIMENTO PADRÃO

Processo nº 12510005.000667/2021-89
DADOS DA VIAGEM

Número da PCDP:
511591
Data da Par  da (indicar a data efe  va):
22/04/2021
Data da Chegada (indicar a data efe  va):
24/04/2021


ATIVIDADES REALIZADAS
	No período de 22 a 24 de abril do corrente ano, a equipe do Departamento de Desenvolvimento Social da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano-CEHAB, retomou os trabalhos na Vila Alcanorte, no município de Macau. O obje vo da visita foi atualizar os cadastros das famílias que residem nesta área, haja vista que as úl mas visitas in loco, foram realizadas nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019.

Para esta visita in loco, apenas as quadras “D” e “E” foram visitadas, com o intuito de atualizar os cadastros já existentes. Estas quadras foram as que mais se adaptam a um possível Projeto de Regularização Fundiária. Se tratam de 159 unidades habitacionais, que possuem em média 6 cômodos. As unidades dessas quadras, estão em sua maioria em situações precárias e com famílias de aspecto socioeconômico em situação de vulnerabilidade social, das quais se enquadram na modalidade REURB-S.

Como conclusão desta visita in loco, este Departamento irá desenvolver uma apresentação com todos os dados atualizados e os mesmos serão apresentados em momento oportuno ao grupo de trabalho, de acordo com o Processo em trâmite no Gabinete Civil, sobre o ofício de n° 1937/2019- GP/AL, o qual solicita elaboração de alternativa de desapropriação da área da Vila Industrial Alcanoe em seguida a Regularização Fundiária das unidades habitacionais.

Sem mais para o momento, Atenciosamente.
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ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO
	A prestação de contas de viagem deve ser efe vada no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o retorno do viajante ao órgão.
	Ao presente processo devem ser incluídos os canhotos do cartão de embarque ou recibo do passageiro ob do quando realizado check-in via Internet ou declaração fornecida pela empresa de transporte (art. 4º da Portaria nº 505/2009-MP). Os referidos documentos serão anexados, juntamente com este Relatório de Viagem a Serviço, à PCDP correspondente no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP).


O presente documento segue assinado pelo viajante (proposto da viagem), que encaminhará o processo ao solicitante da viagem para ﬁns de registro no SCDP.
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Documento assinado eletronicamente por KARLA SIMONE FELIPE DA PENHA MONTENEGRO, Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Social, em 21/05/2021, às 11:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de  2018.
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A auten  cidade deste documento pode ser conferida no site  h  ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 9669970 e o código CRC 59EC0B6A.
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