PREFEITURA

MUNICIPAL

SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA

DE IUNA

EDESENVOLVIMENTO SOCIAL

Processo Seletivo Programa Habitacional Nossa Casa
atribuições legais, que Ihe são conferidas pela Lei
Organica Municipal e com base na legislação municipal vigente, notadamente a Lei Municipal n

OPrefeito do Municipio de lúna-ES,

no uso

de

suas

2.286/2010 (Art. 2°, I e ) , bem como o Art 37, inciso lI da Constituição Federal, por meio da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvotlvimento Social, torna publico para o conhecimento dos

interessados que as inscrições para a Seleção Pública referente ao Programa Municipal de Habitação,
na modalidade do Programa Estadual Nossa Casa, acontecerão da seguinte forma:

NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2021 (SÁBADO E DOMINGO), DE 08 Äs 11H E DE 13 AS
17H, E NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 09 ÀS 11H E DE 13 ÀS 16H, NO CENTRO DE

REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOcIAL CRAS, localizado na Rua Poeta Michel António, s/n,
Bairro Quilombo, lúna-ES, obedecendo os critérios estabelecidos no presente edital:

1.DO OBJETO

1.1.

O presente edital tem como objetoestabelecercritriose procedimentos em conformidade
com as legislações vigentes, para inscrição, seleção e classificação de familias para

1.2.

Programa Habitacional, através do Programa Estadual Nossa Casa.
O programa é um empreendimento realizado em parceria entre a Prefeitura Municipal de
lúna e o Estado do Espirito Santo através da Secretaria de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano SEDURB, em que o Municipio é doador do terreno
para

1.3.

a

edificação de

30 unidades habitacionais.

Esta chamada pública irá selecionar os beneficiários que atendam os critérios
estabelecidos, seguindo ordem de classificação de acordo com critérios de pontuação

descritos neste edital, até o limite de 30 candidatos a beneficiários, acrescidos de um

percentual de 30% para cadastro de

reserva.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscriçdes serão realizadas NOSDIAS 11 E12 DE DEZEMBRO DE2021(SÁBADOE

pOMINGO). DE 08 AS 11HEDE 13 AS 17H,ENOS DIAS 13,14 E15 DE DEZEMBRO DE

09AS 11HE DE13 AS 16H,NOCENTRODE REFERÊNCIA DAASsSISTÉNCIA SsoCIAL
CRAS, localizado na Rua Poeta Michel António, s/n, Bairro Quilombo, lúna-ES.

2.2.Para Inscrição no Programa Municipal de Habitação, os candidatos deverão apresentar
cópia dos seguintes documentos:

a) RG ou CNH ou CTPS (carteira de trabalho) de todos os membros da composiçãofamiliar
b) CPF de todos os membros da composição familiar acima de 18 anos (não serâo aceitos

conjuges ou companheiros sem CPF);
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c) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos
d) Certidão de casamento ou com averbação de separação judicial, divórcio ou óbito no caso
de viúvo (a);

e) Cópia do comprovante de renda (contracheque ou cópia da carteira de trabalho) ou

declaração de renda do empregador
) Certidões negativas de Cartório e Prefeitura comprovando não possuir imóvel, e no caso

positivo, o endereço do imóvel atingido (nos casos previstos no item 3.1 g):

9) Folha Resumo do CADÚNICO Comprovando a inscrição no Cadastro Ünico de Programas
Sociais do Governo Federal;
h) Laudo médico atualizado, com CID, (últimos 3 meses) comprovando a deficiência fisica ou

mental, ou doença crônica grave caso existam membros na familia com este perfil
2.2.1. A não apresentação dos documentos necessários para inscrição ou a apresentação de

documentos inválidos ou falsos acarretará o indeferimento automático da inscrição.

2.2.2. Fica vedada

realização de inscrição no certame elou o acompanhamentoa

usuários no momento da inscrição, por parte de funcionário público comissionado, com
gratificação, cargo de chefia, cargo eletivo elou de poder e por representante juridico.
2.2.3. Poderäo ter acompanhante no ato da inscrição apenas os iletrados e/ou pessoas

com deficiência cognitiva elou fisica que impeçam o registro das informações.

DEVIDO À PANDEMIA DO COVID 19, SERÁ DISPONIBILIZADO PARA
UsO o ÁLCOOL EM GEL NO ATO DA INSCRIÇÃO_E SÓSERÃO
ATENDIDAS PESSOAS EM USO DE MÁSCARA.
3. DA SELEÇÃO
3.1 Poderão participar da seleção os candidatos que:
a) Estão inscritos no Cadastro Ünico do governo federal - CADÚNICO;
b) Possuam renda familiar igual ou inferior a 3 salårios minimos mensais;
c) Nao tenham sido beneficiados a qualquer época, com subsidios oriundos dos recursos
orçamentários do Estado e da Uniäo ou de descontos habitacionais concedidos com recursos
do FGTS para reforma ou construção de imóvel;
d) Não sejam detentoras de financiamento imobiliario ativo em qualquer localidade do território
nacional ou sejam proprietárias, cessionárias,
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arrendatárias dos programas do governo Federal ou Estadual ou promitentes compradoras de
imóvel residencial urbano

ou

rural;

e) Nao são proprietárias de nenhum imóvel (lote, casa ou apartamento) dentro ou fora do

municipio0,
) Residem no Municipio há mais de 2 (dois) anos contados até a data da publicação deste

edital;
9) Pessoas que perderam seu único imóvel em situação de emergencia ou calamidade publica
e ficaram desabrigadas (tal comprovação dar-se-å através de Laudo da Defesa Civil Municipal

Termo de Renúncia do imóvel

e

atingido quando for o caso).

3.2. Em conformidade com o disposto no Inciso I do art. 38 da Lei Federal n° 10.741/2003, que

prevé o percentual minimo de 3% (très por cento) das unidades habitacionais para familias de

que fazem parte da composição familiar pessoas idosas, sendo este minimo para esta seleção

de 10 % (dez) e 10% (dez por cento) para familias de que fazem parte da composição familiar
pessoa com deficiência, respeitando o percentual minimo conforme disposto no art. 1° da Lei

Estadual n 10.255 de 02/07/2014.
3.2.1. Não havendo candidatos que se enquadrem no item 3.2. deste edital, o percentual das

unidades habitacionais a eles destinadas serão colocadas para a seleção de ampla
concorrência.

3.3 Para fins de pontuação no referido processo, seråo considerados

a. FAMILIAS COM MULHER RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FAMILIAR, SEM

cONJUGE (10 PONTOS)
b. FAMILIA MONOPARENTAL MASCULINA (02 PONTOS)

C. FAMILIA COMPoSTA POR CASAL (01 PONTO)

d. FAMILIA COM IDOSOS EM SUA COMPOSIÇÃO FAMILIAR (3

PONTOS)
.

FAMILIAS COM PESSOAS COM DEFICIENCIA EM SUA
COMPOSIÇÃO OU DOENÇA CRÖNICA GRAVE, AMBOS
COMPROVADOS ATRAVES DE LAUDO MEDICO COM CID (5

PONTOS)
f.

FAMILIAS COM DEPENDENTES MENORES DE 18 ANOS, SENDO

ATRIBUIDO 2 (DOISs) PONTOS PARA CADA
g. FAMILIAS COM DOMICÍLIO EM ÁREA DE RIscO OU
DESABRIGADAS QUE PERDERAM SEU ÚNICO IMÓVEL POR
DESASTRE DA NATUREZA (5 PONTOS)
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FAMILIAS COM RENDA TOTAL DE ATÉ 3 (TRs)

h.

MINIMOS (2 PONTOS)
i.

2

SALARIos

FAMILIAS COM RENDA TOTAL DE ATÉ 2 (DOIS) SALARIOS

MINIMOS (4 PONTos)

FAMILIAS COM RENDA TOTAL DE ATË 01 (UM) SALÁRIO MINIMO
(6 PONTOS)
k. FAMILIAS QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE 02 (DOIS) A 06 (SEIS)
ANOS (1 PONTO)

I.

FAMILIAS QUE RESIDEM NO MUNIcÍPIO DE 06 (SEIS) A 10 (DEZ)
ANOS (3 PONTOS)

m. FAMILIAS
QUERESIDEM NO MUNICÍPIO ACIMA DE 10 (DEZ)ANOS
(5 PONTOS)

n. FAMILIAS
BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (05
PONTOS)
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. A classificação dar-se-á segundo o grau de vulnerabilidade socioeconômica mensurados
através das pontuações de que se refere o item 3.3, em ordem decrescente, ou seja, maior

pontuação para a menor
4.2. No caso de

empate

na

classificação,

para critério de

desempate será respeitada a seguinte

ordem:

a)

Familias chefiadas por mulheres;

b) Familias com o maior n° de dependentes
c)

Familias com a menor renda

d)

Maior tempo de residência no Municipio.

4.2.1. Persistindo oempate a definição será feita através de sorteio.
5. DA SELEÇÃO FINAL

6.1. Após a realização do processo de inscrição e seleção dos candidatos, a lista de

classifcação parcial será fixada na sede da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Assisténcia
e Desenvolvimento Social identificada
pelo número de inscrição/protocolo.
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5.2. Para validação da inscrição selecionada poderao ser adotadas as solicitações de

comprovação documental extraordinária e/ou visita domiciliar por parte de técnico do Serviço

Social
5.3. A classificação neste certame não dará o direito imediato de posse do imóvel a ser doado,
devendo o candidato a beneficiário ser participante do Projeto de Trabalho Social -

PTS a ser

desenvolvido com as referidas famílias.

ta
Romario
Batista Vieira
Vieira.
Prefeito Municipal

Lusmar Souza da Cunha Vieira
Secretária de Assistência

e Desenvolvimento

Social

