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EI}ITAL I}fi, ÜHAMAMENTO PUBLICO íIíIII?,ÍT22

CAÊ}A§TItAIVItrNTO PARÂ I'ROíJRÂMA À CÀ§Â É SIIA

O Pref-eito Municipal de Jacuizinho, RS, Sr. Diniz José Fernandes, no uso de

suas atribuições, TORNA PUBLICO, para todos os interessados, que no período de 11

de abril de 2022 à 12 de abril de 2022, o município estará realízando

C.A.DASTRAMENTO de pessoas Íisicas em situação de vulnerabilidade social, para

doação de 05 (cinco) unidades habitacionais urbanas do PROGRAMA A CASA E SUA.

O PROGRAMA A CASA E SUA visa promover a Política Habitacional de interesse

social através da Construção de Unidades Habitacionais, garantindo o direito à

infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e

serviços urbanos e sociais, buscando garantir o direito à cidade e à cidadania.

com renda familiar de até 3 salários mínimos, que não possua imóvel urbano ou rural e

que possua terreno devidamente escriturado.

PERÍOI}O DE CADA§TRÁMENTO:

DiA HORARIO

MANHÃ

HORARIO

TARDE

11 de abril de2A22 8h00min as

12h00min

13h00min as

17h00min

12 de abril de2022 8h00min as

12h00min

(somente período

da manhã

LOCAL DÜ CADASTITÂ}TENTO

SECRETARIA MLTNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADA NA

AVENIDA DONA WANDA, S/I{O, MLINICÍPIO DE JACUIZINHO/RS. r.íw
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Í - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste Edital, CADASTRAR e SELECIONAR pessoas físicas

em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar mensal de no máximo 3 (três)

saliírios mínimos e desprovidas de unidades habitacionais.

1.2 O Cadastramento será destinado a seleção de pessoas para doação de 05

(cinco) unidades habitacionais do Programa Produção de Ações Habitacionais.

1.3 Somente poderá proceder com cadastramento uma única pessoa do mesmo

grupo familiar.

1.4 A unidade familiar a que pertencer o beneficiário selecionado somente poderá

se habilitar paÍa o recebimento de um imóvel.

1.4 Somente poderá participar da seleção pessoas devidamente cadastradas no

CADASTRO I-INICO do Governo Federal.

2 - IX} CADASTRÂMENTO

2.1. As pessoas fisicas interessadas na doação de unidades habitacionais

residenciais de que trata este Edital, deverão providenciar o seu cadastramento junto à

Secretaria Municipal de Assistência Social, Avenida Dona Wanda, Município de

Jacuizinho PESSOALMENTE, no período de 1110412022 a 1210412A22, conforme

descrito acima, mediante a apresentação dos respectivos documentos (cópia e original) e

formulário constante do Anexo I que serão conferidos no ato da entrega dos mesmos.

2.2. Somente serão aceitos cadastros mediante apresentação COMPLETA dos

seguintes documentos:

a) prova de identificação do beneficiário e dos componentes da unidade familiar,

através de carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), certidão de

nascimento ou carteira de trabalho (CTPS);

b) informações sobre a renda mensal do grupo familiar, devidamente comprovada

mediante comprovantes de pagamento, declaração de renda e/ou outro doc il;
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c) prova de residência no Município de Jacuizinho/RS;

d) Comprovante de inscrição do grupo familiar no CADASTRO TINICO para

programas sociais do governo federal nos termos do Decreto 6.135 de 26 de junho de

2407-

e) Escritura Pública do terreno em nome do beneÍiciiírio cadastrado;

3 * DA SELEÇÃO E CLASSSm'ICAÇÃO

3.1. Os documentos e informações apresentados pelos proponentes em

conformidade com os itens 2.7. e 2.2., deste Edital, serão conferidos no ato da entrega,

sendo remetidos a Comissão de Analise e Julgamento, responsável pela analises e

julgamento dos requerimentos.

3.2 Os beneficiários finais deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de

Assistência Social.

3.3 Na seleção dos beneficiiírios, devem ter preferência:

a) As mulheres chefes de família, conforme Lei Estadualn" 11.574 de 04 de

janeiro de 2001, aplicando, no minimo,20Yo dos recursos destinados à produção de

habitações para esse fim;

b) As pessoas com deficiência, conforme Lei Estadual 13.739,08 de junho

de20L1, todos os programas de construção de habitações populares ou de distribuição de

lotes individuais promovidos pelo Poder Executivo no Estado do Rio Grande do Sul

garantirão a distribuiçáo de l0oÁ do total de unidades oferecidas a pessoa com deficiência;

c) Aos idosos, conforme Lei No 10"741, de 1o de outubro de 2003, dispõe

sobre o Estatuto do Idoso reserva de pelo menos 30á nos programas habitacionais,

públicos ou subsidiados com recursos públicos.

3.4 A seleção dos beneficiários deverá atender aos seguintes critérios:

a) Residir no município;

b) Não ter sido beneficiado em outro programa habitacional;

c) Não ser proprietário de imóvel rural ou urbano;

d) Não ter renda superior a três salarios mínimos. 0í
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3.5 A equipe da Assistência Social do Município de Jacuizinho, procederá com

pesquisa soçial econômica contendo informações sobre as caracterÍsticas da população

beneficiada, tais como: renda, situação ocupacional, escolaridade, composição familiar,

procedência, condições da moradia anterior, identificação do chefe de família quanto ao

gênero, portadores de necessidades especiais, idosos e outras variáveis consideradas

importantes, devendo selecionar como beneficiários do PROGRAMA A CASA E SUA,

as pessoas fisicas de maior vulnerabilidade social, obedecendo os itens 3.3 e 3.4 deste

edital.

4.1. Os casos omissos serão tratados, esclarecidos e julgados pela Comissão de

Analise e Julgamento e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Jacuizinho, 08 de abril de 2022.

(À4,**.^ Ç
Diniz José Fernandes

Prefeito Municipal
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ANEXO I

FORMUT-AR|O DE TNSCRIÇÃO

DÂBOS DO BENEFICIARIO REQUERENTE TITULAR

Nome:

Data de Nascimento: / /.

RG: ssP/

CPF:

Naturalidade:

)Masculino

( ) Casado(a) ( ) Separado(a) ( )Divorciado(a)

Telefone: Renda (RS):

DADO§ DO{A} CÔNJUGE CO|TilPANHEIRO(A}: (§E HOUVER}

Nome:

Data de Nascimento: / /
RG: ssP/

CPF:

Naturalidade:

NIS:

Sexo:()Feminino (

Estado Civil: ( ) Solteiro(a)
( ) Viúvo(a)

NIS:

Sexo:()Feminino (

Estado civil: ( ) solteiro(a)
( ) viúvo(a)

Telefone:

)Masculino

( ) Casado(a) ( ) Separado(a) ( )Divorciado(a)

Renda (R$):

Renda bruta familiar (R$):

Quantidade de pessoas na famíÍia:

E§TRUTURA FÃMILXAR:
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Quantidade de crianças/adolescentes na

família:

Há idosos na família? ( )Sim( )Não
Há defícientes na família? ( )Sim( )Não

Qual tipo de deficiência? ( ) Cegueira ( ) Mudez ( ) Surdez

( )Mental ( )Física( )Transtorno/mental

Está desabrigado(a) ou residente em área

de risco?

( )Sim( )Não

Possui imóvel urbano ou ruralem qualquer

Unidade da Federação?

( )Sim( )Não

Já foi contemplado(a) em algum programa

de habitação?

( )Sim( )Não

Reside no Município? ( )Sim( )Não

ENDEREÇO:

NO:

Bairro:

Cidade:

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins e sujeitando-me às sanções civis, penais e administrativas

previstas em lei, que todas as informações prestadas são verdadeiras.

Jacuizinho/RS,_de_de

Assinatura do Beneficiárío:

Itw*


