
Emancipado em 20 de de 1992

EDITAL DE TNSCRTçAO PARA UçÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS DO PROGRAMA "A CASA É " 001t2022

PARA O CADASTRAi'ENTO
NA SELEÇÃO PARA

coNSTRUçÃo oE HABITACIONAIS DO
PROGRAMA A É sul Do GovERNo Do

DE Do suL E DÁ ourRAsESTADO DO RIO
PROUDÊNCNS.

Éfo gnbêrto Luz dê Freitas, Prefeito de Santo Antônio do Planalto,
no uso de suas atribuições quê lhê confere a em vigor, por meio da
Assistência Social Municipal, TORNA PÚBLEO,
período de 28 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022,
DAS 7H45rrN ÀS rrH45mru E DAS í3H30rlN

todos os intêressados que no

REFERENCIA Ef, ASSISTE].ICIA SOCIAL
para o cadastramento de interessados na para construção de unidades

deste edital, do Programa "Ahabitacionais, observando as exigências
Casa É Sua", e da legislação ügente.

Durante toda a realização do Procêsso
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos
República.

serão prestigiados, sêm
aft- 37, da Constituição da

> Promover a Política Habitacional interesse social através da
o direito à irúraestnrtura,Construção de Unidades Habitacionais,

saneamento ambiental, mobilidade e tÍansporte equipamentos e serviços
uóanos e sociais, buscândo garantir o direito à e à cidadania.

P Populações dê baixa renda da
familiar de até 3 salários mínimos.

urbana do município, com renda

Orçamento do Estado do Rio Grandeldo Sul.

Avenida Jorge Mürer, no 107S - CEp: óS.SãS_ôõll do Planalto - Rio Grande do Sul

DIAS ÚTE§, NO HORÁRIAS
í7H30iltN, r.ro GENTRO DE
estarão abeÍtas as inscriçóes
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Poderão habilitar-se à aquisiçáo das
reúnam as segu;ntes condiçóes:

) residência no município há pelo menos
) renda familaar mensal náo superior a 3
) não possuir outro imóvel no

integrante do grupo familiar;
> Estar inscrito no Cadastro Único do

No ato da inscrição, os cândidatos deverão
> prova de identiÍicaçâo, através de

nascimento;
> prova de rendimentos, inclusive de

> prova de não possuir outro imóvel
grupo familiar no Município, mediante certidão do
do Setor de Fiscalização Municipal (atualizada).

A conjugação destes fatores expressará a
inscrito selecionado, quê servirá de base para

e dependentes;
> prova de constituição de grupo familiar;
> prova de residência no Município;

seu nome ou de membro do
do Registro de lmóveis ou

A seleçáo dos candidatos considerará

renda familiar até 03 (três) salários
número de filhos ê dependentes;
residência e local de trabalho;
não têr sido proprietário de imóvel no nos últimos 05 (cinco)

sócio econômico do
classificaÉo, excluindo-se o

candidato cuja a renda familiar náo estiver nos limites NESTE EDITAL.

; no 1075 - - Rio

habitacionais candidatos que

(dois) anos;

) salários mínimos;
em nome próprio ou dê

Sociais - CADUNICO.

, obrigatoriamente:
de identidade ou certidão de

mensais;

Salúe .h@ uide: doe ótgãtô e diga naa iu d&gÁ - MunÍcipal no 1.093/2011

do Rio do Sul
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A classificaçâo dos inscritos selêcionados .se-á segundo o grau de
necessidade sócio econômica e a influência dos critérios considerando-se
para todos eles, a situaçáo existente no dia da

> situação do emprego do
desenvolvide;

ou atividade econômica

> idade dos filhos e dependentes;
> rênda mensal média e familiar;
> número de filhos ou dependentes;
> tempo de serviço do candidato no

econômica desenvolvida ;

F exercício de trabalho no Município;
> famílias com pessoas doentes
> mulher chefe de famÍlia;
> estado civil: solteiro.

Encerradas as inscrições e realizado o seletivo e de
classiÍicação, divulgar-se-á por edital publicado na limprensa local ou afixado no
quadro de avisos da Prefeitura, a relação dos classificados até o
número correspondente de unidades ou terrenos, figurando os
demais como suplentes.

Os candidatos para a obtenção das
convoeldos, nominal e pessoalmente, para o inícioldas obras e definiçáo de sua
participação no sistêma de mutirão em apoio aos ltrabalhos desênvolvidos pelo
Município.

Os candidatos que não compareoerem no que lhes for assinado, para
os Íins e efeitos do disposto no parágrafo anterior,
os suplentes na ordêm de classificaçáo.

excluídos, convocando-se

do Planalto -

emprego ou na atividade

dâ renda familiar;

habitacionais seráo

Avenida Jorge Milller, no í 075 - CEP: 99.525-000 - Santo An
Sahp umo uida: dne fugãÃô e diga. nãs. àa dtrugs., Lei Munícipal no 1 .093/2011
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A aplicação e execuçáo do programa, no que
todos os aspêctos inclusive no que tangê a venda
observará as disposições contidas na Lei Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PLANALTO, 27 DE ABRIL DE 2022-

FREITAS

refere ao ente Municipal, sob
unidades aos contemplados,

1.039, de 1511012010.

DE SANTO ANTÔMO DO

- Lei Munícipal no 1 .093/2011
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