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2.3 No envelope de que trata o item 2.1 deste edital, deverão constar os 

seguintes documentos e informações 

 

b) Documentação pessoal do interessado e do grupo familiar: 

 

           10.Certidão Negativa de Imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis 

 

           Certidão Negativa de Imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis e 

consulta no Portal CRI/RS – Portal de Registro de Imóveis  

  

e) Comprovante de inscrição junto ao setor de Assistência Social – 

CADÚNICO; 

 

3 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. Os documentos e informações apresentadas pelos proponentes em 

conformidade com os itens 3.1 e 3.2 deste edital, serão analisados entre os 

dias 21/05/2022 à 28/08/2022, por comissão a ser designada nos termos da 

Lei 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e suas alterações. 

 

Os documentos e informações apresentadas pelos proponentes em 

conformidade com os itens 3.1 e 3.2 deste edital, serão analisados entre os 

dias 21/06/2022 à 28/09/2022, por comissão a ser designada nos termos da 

Lei 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e suas alterações. 
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3.2. Os beneficiários que cumprirem todos os critérios estabelecidos acima 

serão habilitados a participar do sorteio para formação da lista de 

beneficiários por ordem iniciados do 1° lugar até o último habilitado. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO 

 

4.1. Admite-se a interposição de recursos administrativos para a impugnação 

do edital, dos candidatos e da lista de selecionados, por qualquer parte 

interessada, desde que apresentada em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação do edital ou da lista de selecionados, cujo teor será analisado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação em até 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do respectivo protocolo. 

 

4.1  Admite-se a interposição de recursos administrativos para a impugnação do 

edital, dos candidatos e da lista de selecionados, por qualquer parte interessada, 

desde que apresentada em até 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do 

edital ou da lista de selecionados, cujo teor será analisado pela Comissão 

Especial em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do respectivo protocolo. 

 

 

4.2. Em caso de procedência da impugnação do Edital, caberá a Secretaria 

de Municipal de Obras, Transporte, Saneamento e Serviços Urbanos sanar 

a irregularidade ou dar o devido encaminhamento, podendo requerer parecer 

jurídico da Procuradoria Geral do Município. Após as providências será 

publicado o edital retificado, na imprensa local de grande circulação e, em se 

tratando da lista de candidatos, será afixada a lista retificada, nos murais do 

Centro Administrativo, na portaria do CRAS, e no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Maçambará-RS. 

 

4.2 Em caso de procedência da impugnação do Edital, caberá a Comissão Especial 

sanar a irregularidade ou dar o devido encaminhamento, podendo requerer parecer 

jurídico da Procuradoria Geral do Município. Após as providências será publicado o 

edital retificado, na imprensa local de grande circulação e, em se tratando da lista 
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de candidatos, será afixada a lista retificada, nos murais do Centro Administrativo, 

na portaria do CRAS, e no site oficial da Prefeitura Municipal de Maçambará-RS. 

 

5.4 O valor de venda das unidades habitacionais descritas neste edital será de 120 

(cento e vinte) prestações de R$80,00 (oitenta reais). 

 

      5.4 O valor de venda das unidades habitacionais descritas neste edital será fixado 

por projeto de lei a ser aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 
6. DOS PRAZOS E PUBLICAÇÕES  

Os prazos de seleção poderão sofrer alterações em função de restrições 

impostas pela pandemia. 

 

Etapas: Prazos: 

9.1 – Publicação do edital 02/05/2022 

9.2 – Prazo para recursos de impugnação do edital 02/05/2022 à 06/05/2022 

9.3 – Entrega dos documentos  02/05/2022 à 20/05/2022 

9.4 – Análise dos documentos 23/05/2022 à 27/05/2022 

9.5 – Notificação dos selecionados 30/05/2022 

9.6 – Publicação da lista de titulares e suplentes  30/05/2022 

9.7 – Prazo para impugnação da lista 31/05/2022 à 07/06/2022 

9.8 - Análise das Impugnações 08/06/2022 à 14/06/2022 

9.9 – Publicação da lista definitiva de titulares e suplentes. 15/06/2022 

9.10 – Sorteio  30/06/2022 

 

 

Etapas: Prazos: 
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9.1 – Publicação do edital 29/04/2022 

9.2 – Prazo para recursos de impugnação do edital 02/05/2022 à 06/05/2022 

9.3 – Entrega dos documentos  02/05/2022 à  20/06/2022 

9.4 – Análise dos documentos 21/06/2022 à 28/09/2022 

9.5 – Notificação dos selecionados 30/09/2022 

9.6 – Publicação da lista de titulares e suplentes  30/09/2022 

9.7 – Prazo para impugnação da lista 30/09/2022 à 07/10/2022 

9.8 - Análise das Impugnações 08/10/2022 à 16/10/2022 

9.9 – Publicação da lista definitiva de titulares e suplentes. 15/10/2022 

9.10 – Sorteio  30/10/2022 

 

           7.7 Haverá reanalise dos documentos dos comtemplados após o sorteio, 

podendo ser desclassificado. 

 7.8 Até a devida quitação do imóvel o beneficiário deverá residir no mesmo. 

 7.9 A lista de classificados conterá cadastro reserva, caso houver desistências 

e também caso houver construções de habitações populares posteriormente. 

 8.0 A planta baixa das referidas habitações consta no anexo deste edital. 
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