
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2017 
Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação 

24 de outubro de 2017 
 
 

O Município de Ibirubá, através da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, 
em consonância com a Lei  Municipal n.º 2.640/2015, torna pública as regras para inscrição, seleção 
e classificação no Programa Municipal de Habitação no Loteamento Hermany II, na modalidade 
Minha Casa Minha Vida – Imóvel na Planta.   
 
1. Do Objeto  
1.1 O presente Edital tem como objeto estabelecer critérios e procedimentos em conformidade com 
as normas vigentes, para inscrição, seleção e classificação de 70  (setenta) famílias para o Programa 
Habitacional no Loteamento Hermany II, através do Programa Minha Casa Minha Vida – Imóvel na 
Planta.  
 
2. Da Inscrição  
2.1 Para a inscrição no Programa Municipal de Habitação no Loteamento Hermany II, os candidatos 
deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:  
 
2.1.1 – prova de identificação:  
2.1.1.1 Carteira de identidade, de motorista ou profissional.  
 
2.1.2 – comprovante de estado civil atualizado:  
2.1.2.1 Certidão de nascimento ou casamento com as devidas averbações.  
 
2.1.3 – prova de rendimentos de acordo com os critérios estabelecidos pelo Agente Financiador 
(Caixa Econômica Federal):  
2.1.3.1 Último contra-cheque;  
2.1.3.2 Pró-labore;  
2.1.3.3 Declaração do Imposto de Renda;  
2.1.3.4 Se aposentado, Extrato INSS ou RPPS.  
 
2.1.4 – prova de residência no município há, pelo menos, dois anos:  
2.1.4.1 Recibo do pagamento de tarifa de água, luz, telefone se estiver em seu nome;  
2.1.4.2 Contrato de aluguel com firmas reconhecidas em Tabelionato;  
2.1.4.3 Declaração de residência com autenticação do proprietário do imóvel;  
2.1.4.4 Certidão/declaração expedida pelo Cartório Eleitoral do Município.  
 
2.1.5 – prova de não possuir imóvel em seu nome nos últimos cinco anos:  
2.1.5.1 Certidão Negativa de Bens Imóveis (documento expedido pelo Cartório de Registro de 
Imóveis e Especiais do município) em nome do titular da inscrição e do cônjuge ou companheiro.  
 



2.1.6 – prova de não possuir restrições em órgãos de proteção ao crédito, através dos seguintes 
documentos:  
2.1.6.1 Certidão Negativa de Crédito -SPC/Serasa, expedida pela ACISA em Ibirubá;  
2.1.6.2 Certidão Negativa de Protesto, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Especiais.  
 
2.1.7 - comprovação de situação atual do domicílio, quando for o caso, através de:  
2.1.7.1 Declaração de moradia em coabitação;  
2.1.7.2 Contrato ou declaração de imóvel cedido;  
2.1.7.3 Contrato ou declaração de imóvel alugado.  
 
2.1.8 – comprovação de situação especial, quando for o caso:  
 
2.2 As inscrições acontecerão no período de 06 de novembro de 2017 a 06 de dezembro de 2017, 
das 8h às 11h e 13h30 às 17h, junto a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Habitação, sito a 
Rua Diniz Dias, nº 702.  
2.2.1 Havendo alteração no horário das inscrições, o mesmo será amplamente divulgado nos meios 
de comunicação do município.  
 
3. Da Seleção  
 
3.1 Serão selecionados os candidatos que fizerem prova de:  
3.1.1 – renda formal de 2 até 5 (cinco) salários mínimos mensais   
3.1.2 – residência e local de trabalho no município;  
3.1.3 – não ter sido proprietário de imóvel no município nos últimos 5 (cinco) anos;  
3.1.4 – não possuir restrições em órgãos de proteção ao crédito.  
 
3.2 A seleção dos candidatos inscritos será realizada por uma comissão multidisciplinar  
especialmente designada para este fim,ou conselho de habitação, com submissão dos nomes  ao 
agente financiador Caixa Econômica Federal. 
 
4. Da Classificação  
 
4.1 A classificação dos inscritos selecionados dar-se-á segundo o grau de necessidade  
sócio-econômico e a influência dos seguintes critérios, considerando-se para todos eles  
a situação existente na data da inscrição: 
4.1.1 – situação da composição familiar (a);  
4.1.2 – situação atual do domicilio (b);  
4.1.3 – renda familiar (c);  
 
4.2 A influência dos critérios enumerados no item 4.1 fornecerá os pontos para classificação, de 
acordo com a seguinte fórmula: A + B + C. 
 
4.3 Para efeito da classificação mencionada no item 4.1 levar-se-á em consideração a soma da 
pontuação atingida pelo candidato, conforme a tabela do Decreto Municipal n.º 4.225/2017. 
 
 



4.4 Para os efeitos da Tabela a que se refere o caput deste item, consideram-se:  
4.4.1 Famílias em coabitação: a existência de dois núcleos familiares (casal com ou sem filhos) que 
residem em um mesmo domicílio (de forma temporária), por não possuírem condições de arcar com 
despesas de aluguel, não se considerando como tal os casos de filhos solteiros que residem com os 
pais;  
4.4.2 Dependentes: filhos, netos, sobrinhos, tutelados ou curatelados, menores de 18 (dezoito) anos 
(desde que sob a guarda legal do candidato, devidamente comprovada);  
4.5 Se ocorrer igualdade de pontos no resultado, o primeiro critério de desempate será a maior 
pontuação quanto a situação atual do domicílio. Permanecendo o empate, prevalecerá o maior  
número de  pontos  obtidos sucessivamente  nos  seguintes  itens  de  
pontuação:  
4.5.1 – situação de composição familiar;  
4.5.2 – situação atual do domicilio;  
4.5.3 – renda familiar;  
4.5.4 - persistindo o empate no resultado dos itens acima, os inscritos serão selecionados através de 
sorteio público.  
 
4.6.1 Não havendo inscritos selecionados que atendam os requisitos de que trata o caput, a unidade 
habitacional será destinada à ampla concorrência.  
 
4.7 Os classificados serão encaminhados ao correspondente bancário habilitado, o qual reunirá toda a 
documentação exigida, a fim de analisar e aprovar o crédito, e após encaminhará o processo para o 
agente financiador CAIXA ECONOMICA FEDERAL que será responsável pela contratação.  
 
4.8 Se o beneficiário classificado não atender aos requisitos exigidos para contratação no Programa 
MCMV, a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação encaminhará novo 
beneficiário conforme requisitos de classificação. 
 
5. Divulgação do Edital de Chamamento Público  
 
5.1 A divulgação do Edital de Chamamento Público será precedida de ampla divulgação por todas as 
formas possíveis, sendo obrigatória a publicação do Edital em jornal de circulação local, o qual 
também será afixado no Mural de Publicações da Prefeitura, bem como divulgado em rádio local e 
no site do Município.  
 
6. Do empreendimento  
 
6.1 Núcleo Habitacional Loteamento Hermany II  
Ibirubá – Rio Grande do Sul  
Número de Unidades: 70 unidades habitacionais  
 
7. Contratação junto a Caixa Econômica Federal -CEF  
7.1 A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação encaminhará ao 
Correspondente Bancário Habilitado junto à Caixa Econômica Federal, previamente selecionado, a 
relação das famílias classificadas para adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida – Imóvel na 
Planta e os respectivos documentos pessoais exigidos.  



7.2 Para efetivar a contratação os beneficiários deverão atender aos requisitos exigidos pela 
instituição financeira para aprovação de Crédito.  
7.3 Nesta fase, a análise dos documentos será realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF através 
do correspondente bancário habilitado.  
 
8. Regras fixadas para o Edital  
 
8.1 As regras estabelecidas no presente Edital são válidas única e exclusivamente para a inscrição do 
Programa Municipal no Núcleo Habitacional Hermany II, através do Programa Minha Casa Minha 
Vida – Imóvel na Planta.  

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
IBIRUBÁ, em 24 de outubro de 2017. 

 
  
 
  Abel Grave, 

   Prefeito. 
 
 
 
Registre-se, Publique-se. 
 
 
 
 
Valdir Olavo Lagemann 
Secretário de Administração e Planejamento  
 
 
 


