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EDITAL Nº 009/2023 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA 

REFORMAS HABITACIONAIS Nº 009/2023 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 37, IX, da 

Constituição Federal e com base na Legislação Municipal pertinente, considerando as 

necessidades emergentes, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que se 

encontram abertas as inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 

PARA REFORMAS HABITACIONAIS, o qual reger-se-á pelo presente edital:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 O MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, por intermédio da Secretaria Municipal 

Assistência Social, Habitação e Desporto, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e 

Trânsito, comunica que irá promover INSCRIÇÕES para seleção de interessados em ser 

benificiário de melhorias habitacionais do Programa Municipal de Reformas Habitacionais, 

com fundamento na Lei Municipal nº 2456/2022, de 09 de dezembro de 2022.  

 

2. OBJETO: 

 O Programa Municipal de Reformas Habitacionais destina-se a atender situações 

habitacionais de caráter emergencial, sendo assim consideradas aquelas que apresentam 

situações críticas que coloquem em risco a integridade física da família residente. 

Ainda cumpre frisar que o Programa Municipal de Reformas Habitacionais será executado, 

podendo proporcionar e executar: acréscimo de dormitórios;construção e/ou reforma de 

modulo sanitário:melhoria do telhado, com reparo ou substituição;piso/assoalho;paredes 

internas e externas: instalações hidráulicas e elétricas;pintura;acessibilidade à pessoa com 

deficiência e à pessoa idosa;conclusão da unidade habitacional;outras melhorias condicionadas 

à análise e aprovação técnica.  

Outrossim, os profissionais e técnicos especializados avaliarão as unidades habitacionais, 

definido as melhorias necessárias mediante projetos e estudo socioeconômico; 

O programa irá atender aos critérios constantes no Programa de Melhorias 

Habitacionais, conforme a Lei Municipal 2456/2022, de 09 de dezembro de 2022 e conforme 

preceitua a Legislação Estadual e Federal.  

3. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS 



 

 

3.1 - O Programa de Melhorias Habitacionais serão destinados as famílias que necessitem 

de auxilio, em caráter de urgência, em decorrência da baixa vulnerabilidade culminado com a 

realidade de risco e condição da moradia (imóvel) avaliada por técnico habilitado para esta 

finalidade; 

3.2 - As pessoas com deficiência*, conforme Lei Estadual 13.739, 08 de junho de 2011, 

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 

distribuição de 10% do total de unidades oferecidas a pessoa com deficiência; 

3.3 Aos idosos**, conforme Lei N° 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso reserva de pelo menos 3% nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos. 

3.4 As mulheres chefes de família, conforme Lei Estadual nº 11.574 de 04 de janeiro de 

2001, aplicando, no mínimo, 20% dos recursos destinados à produção de habitações para esse 

fim; 

3.5 Na hipótese de não preenchimento das vagas destinadas a idosos e deficientes, as vagas 

serão preenchidas com os candidatos da demanda geral, de acordo com a respectiva ordem de 

inscrição. 

 

*deficiência: é considerada toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

**idoso: pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

 

4 . CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E ENQUADRAMENTO DOS 

CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS 

4.1 As condições de elegibilidade e enquadramento dos candidatos beneficiários, 

obedecerão os critérios do item 3, e que, cumulativamente preencherem os seguintes requisitos:  

I - possuir renda familiar de até 3(três) salários mínimos mensais: 

II - comprovar residência há pelo menos 2 (dois) anos no município de Saldanha Marinho, RS 

III - Inscrição no Cadastro Único, excetuando-se os casos julgados dispensados pelo Conselho 

Gestor do Fundo Municipal de Habitação; 

IV - ter na data da inscrição idade igual ou superior a 18 anos; 

V - ser proprietário do imóvel para o qual pretende a reforma.  

      4.2. Apenas 01 (uma) inscrição será válida por família. 

      4.3A realização das melhorias habitacionais serão realizadas de acordo com a realidade do 

município para esta finalidade, obedecendo a lista de aprovação e seleção dos candidatos, 

conforme os requisitos estipulados no presente edital.  

 



 

 

5.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 

5.1. A inscrição obrigatoriamente deverá ser acompanhado do formulário de inscrição e dos 

documentos pessoais do responsável e componentes pela renda familiar, conforme descrito 

abaixo:  

I - Da identificação: 

      a) carteira de identidade, de motorista (CNH) ou profissional com foto; 

      b) cadastro de pessoa física (CPF); 

      c) comprovante de estado civil; 

      d) título de eleitor; 

      e) certidão de nascimento dos filhos com idade inferior a 18 anos. 

   II - Dos rendimentos: 

      a) último contracheque; 

      b) se aposentado, extrato do INSS ou extrato do BPC: 

      c) declaração de renda informal. constando o valor mensal estimado; 

      d) carteira de trabalho e previdência social (CTPS). 

   III -Da residência. posse ou propriedade: 

     a) prova de tempo de residência no local declarado, por certidão de domicílio eleitoral; 

     b) recibo de pagamento de tarifa de luz, água. telefone ou outra que esteja em seu nome; 

     c) escritura pública ou matrícula do imóvel ou Contrato de Compra e Venda Registrado em 

Cartório; 

      d) comprovação de residência no Município, através da Carteira Familiar da Saúde: 

   IV - Da comprovação de situação especial, quando for o caso: 

     a) laudo ou atestado médico comprovando a doença crônica ou a deficiência com o 

respectivo CID - cadastro internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. 

5.2. Serão realizadas visitas domiciliares para avaliação socioeconômica por profissionais 

designados, a fim de identificar a emergência e necessidade de realização das obras de 

reformas, através da elaboração de laudos ou pareceres que retratem a atual realidade dos 

candidatos inscritos. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

       6.1. O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, sem prejuízo 

de outras sanções, será excluído, a qualquer tempo, do processo de seleção deste edital. 

6.1.1. O formulário que estiver desacompanhado da documentação exigida 

(documentos pessoais e ficha de inscrição), ou incompletos, acarretará em desclassificação da 

inscrição. 

6.1.2 A inscrição não gera obrigação por parte do ente público, assim como a pré-

seleção também não, uma vez que, o Programa é promovido pelo Município a fim de realizar 



 

 

as melhorias habitacionais, respeitando sempre a realidade financeira e orçamentária do 

município.  

6.1.3 O Período de inscrições se dará de 27 de fevereiro a  10 de março de 2023.  

      6.2 -O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação reunir-se-á especificamente para 

realizar a seleção dos beneficiários. Os beneficiários homologados serão classificados e o 

resultado será registrado em ata, sendo esta divulgada no quadro de publicações da Prefeitura 

Municipal de Saldanha Marinho, RS, e no site oficial do Município. 

   § 1º A classificação dos beneficiários obedecerá, preferencialmente, aos critérios 

demonstrados abaixo: 

      I - Situação atual do domicílio; 

      II - Situação decomposição familiar; 

      III - Situação especial; 

      IV - Renda familiar; 

      V - Situação de emprego; 

      VI - Beneficiário de programa social; 

      VII - Tempo de vínculo com o Município. 

    VIII - Persistindo o empate no resultado dos itens acima, os inscritos serão selecionados 

através de sorteio público. 

   § 2º Para efeito da classificação mencionada neste artigo, levar-se-á em consideração o maior 

grau de vulnerabilidade apurado para cada candidato inscrito. 

Demais informações poderão ser respondidas diretamente no Centro de 

Referência e Assistência Social do Município. 

 

Saldanha Marinho, RS, 22 de fevereiro de 2023. 

 

 

Adão JulcemarAltmeyer 

Prefeito Municipal 

 


