
 
 

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. 
   

 O MUNICÍPIO DE CATUIPE PROMOVE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA 
HABITACIONAL CASA VERDE E  AMARELA.  
                        O Município de Catuípe- RS, localizado na Rua Osório Ribeiro 
Nardes, nº.152, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, JOELSON 
ANTONIO BARONI, torna público aos interessados que está aberto o Edital 
de Chamada Pública nº.01/2022, referente ao Regulamento para inscrição da 
seleção do  Programa Habitacional “CASA VERDE E AMARELA”, faixa 1 e 2, 
que objetiva regras para inscrição, seleção e classificação, na aquisição dos 
terrenos localizados na Rua Luiz Marchezan, e encaminhamento do 
financiamento das unidades habitacionais. 
1. LOCAL DE INSCRIÇÕES: Junto a sala do NAAB, localizada na Rua 
Coronel Bicaco, nº.58, de segunda a sexta-feira, das 08;30hs às 12hs e das 
13:30hs as 17:00hs. 
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 18 de abril de 2022 a 17 de maio de 2022. 
3. OBJETIVOS: 
3.1- Serão ofertados até 05 (cinco) terrenos, destinados aos interessados que, 
pretendem realizar financiamentos pelo Programa Casa Verde e Amarela, 
Junto a Caixa Econômica Federal, lotes localizados na Rua Luiz Marchezan,  
que se encaixam nos critérios do Programa Casa Verde e Amarela. 
3.2- O presente Edital tem como objetivo realizar o cadastramento e sorteio 
para a demanda aberta para os terrenos, no âmbito do Programa Casa Verde e 
Amarela, “Faixa 1 e 2”, oportunizando  casa própria às famílias Catuipenses. 
3.3- Diminuir o déficit habitacional de Catuípe. 
4. CONTRAPARTIDA: 
4.1 As famílias pré-selecionadas na modalidade do Programa Casa Verde e 
Amarela, obrigam-se ao pagamento de contrapartida financeira, conforme 
definidos pelo Programa de habitação executado pela Caixa Econômica 
Federal. 
 
5. PARÂMETRO LEGAL: 
5.1 - Ficam estabelecidos os requisitos para a inscrição e seleção de famílias 
para o Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, autorizado pela Lei 
Municipal nº.2.295/2022.  
5.2 -  Os critérios estabelecidos pela Lei nº.2.295/2022, objetivam a seleção de 
famílias no âmbito do Programa Habitacional Casa Verde e Amarela, voltado à 
construção de 05 (cinco) unidades habitacionais urbanas, localizado na Rua 
Luiz Marchezan, imóveis que foram autorizados a alienar, conforme disposto 
no art.1º da Lei Municipal nº.2.290/2022. 
5.3 - Poderão habilitar-se à aquisição dos terrenos os candidatos que reúnam 
as seguintes condições: 
I – comprovar domicílio eleitoral no Município, há pelo menos 2 (dois) anos;   
II – apresentar renda familiar de no mínimo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos   
reais) mensais, e no máximo o valor de enquadramento no Programa Casa 
Verde e Amarela, Grupo  2 que é R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
 
 



III – não possuir outro imóvel no Município, em nome próprio ou de integrante 
do grupo familiar; 
IV – não tenha sido beneficiado de programa habitacional no âmbito do 
Município ou Estado; 
V - Se não houver beneficiários que atendam ao limite máximo de 
enquadramento no grupo 1 e  2 do  Programa Casa Verde e Amarela , de que 
trata o inciso II do caput deste item, poderão ser incluídos beneficiários 
enquadrados no Grupo 3, conforme o paragrafo único do art. 2º da Lei 
Municipal nº.2.296/2022.  
6- No ato de inscrição os candidatos deverão apresentar, 
obrigatoriamente: 
I – prova de identificação; 
II – prova de rendimentos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
agente financiador; 
III – prova de constituição do grupo familiar; 
IV – prova de residência, voltada a comprovar domicilio eleitoral no Município 
de Catuípe, há 2 (dois) anos; 
V – prova de não possuir imóvel em nome do candidato e companheiro(a), se 
for o caso, nos últimos 5 (cinco) anos, mediante a apresentação de certidão 
negativa de bens imóveis (documento expedido pelo Registro de Imóveis e 
Especiais do Município). 
7 - A Classificação dos inscritos selecionados dar-se-á segundo o grau de 
necessidade socioeconômica e a influência dos seguintes critérios, 
considerando-se, para todos eles, a situação existente no dia da 
inscrição: 
I – família residente em áreas de risco, preservação ambiental; 
II – situação da composição familiar; 
III – famílias de que façam parte pessoas com deficiência e idoso; 
IV – casais com menos de 30 anos – jovens casais, iniciando o núcleo familiar. 
7.1 - A influência dos critérios enumerados nos incisos do caput deste 
item fornecerá os pontos para classificação, conforme segue: 
 
Família residente em 
áreas de risco, 
preservação ambiental  

Famílias em áreas de risco 
Famílias em áreas de preservação 
ambiental 
Famílias desabrigadas 

30 
20 
15 

Situação da composição 
familiar,  

Monoparental feminina com filhos 
Monoparental masculina com filhos 
Casal com filhos 
Casal sem filhos 
Solteiro(solteira)viúvo(a) 

25 
20 
15 
10 
05 

Famílias de que façam 
parte pessoas com 
deficiência e idoso, 
 

Famílias com pessoa deficiente 
Família com idoso - 60 anos 

20 
15 

Casais com menos de 
30 anos – jovens casais, 
iniciando o núcleo 
familiar. 

Casais com filhos 
Casais sem filhos 

20 
10 

 



 
 
7.2 - Se ocorrer igualdade de pontos no resultado, o primeiro critério de 
desempate será a maior pontuação quanto à situação da composição familiar, 
para cada filho menor de 16 anos, acrescentando-se mais 05 (cinco) pontos 
por filho. 
7.3 - Permanecendo o empate após a aplicação dos critérios definidos pelo §1º 
deste artigo, os inscritos serão selecionados através de sorteio público. 
8 - Encerradas as inscrições e realizado o procedimento seletivo de 
classificação, divulgar-se-á por edital publicado na imprensa local e 
afixado na Prefeitura, a relação dos candidatos classificados, até o 
número correspondente de terrenos, figurando os demais como 
suplentes. 
8.1 - Os contemplados terão o prazo de 6 meses  para apresentação da 
documentação e aprovação da Caixa Econômica Federal e início das obras, 
podendo ser prorrogado por 03 meses. 
8.2 - Os classificados para a obtenção dos terrenos serão convocados, nominal 
e pessoalmente, para a assinatura do contrato de compra e venda, junto a 
Caixa Econômica Federal. 
8.3 - Os candidatos que não comparecerem no prazo que lhes for assinalados 
serão excluídos, convocando-se os suplentes na ordem de classificação. 
09 - Os classificados participarão de sorteio público, para localização dos lotes. 
10 - A contratação Junto a Caixa Econômica Federal – CEF se dará da 
seguinte forma: 
10.1 – a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhará à Caixa 
Econômica Federal, a relação das famílias classificadas para adesão ao 
Programa Casa Verde e Amarela; 
10.2 – para efetivar a contratação, os beneficiários deverão atender aos 
requisitos exigidos pela instituição financeira para aprovação do crédito; 
10.3 – nesta fase, a análise dos documentos será realizada pela Caixa 
Econômica Federal-CEF. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
CATUÍPE-RS,18 DE ABRIL DE 2022. 

 
 
 

JOELSON ANTÔNIO BARONI 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 
CASSIA FERNANDA BERNARDI                            MARLIZE MOURA FELDEN                     
Secretária da Administração                                 Assessora Jurídica   
  
 
OSMAR DAL ROSS 
Secretário da Fazenda 


