INSCRIÇÕES PARA CASAS POPULARES

DIA 11 DE JUNHO – DISTRIBUIÇÃO DAS SENHAS DAS 9H ÀS 16H
DIA 12 DE JUNHO – INSCRIÇÕES DAS 9H ÀS 16H
LOCAL: Sede da Terceira Idade de Rafard, ao lado da Polícia Militar.

Informações ligue: (19) 3496-7549 das 9h às 11h30 e das 13h30
às 17h.
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA CDHU:
Podem se inscrever para concorrer às moradias:
 Morar ou trabalhar em Rafard por no mínimo 05 anos;
 Ter mais de 18 anos;
 Não possuir nenhum imóvel ou financiamento habitacional no nome, nem
ter sido atendido por nenhum Programa Habitacional;
 Ter renda de 01 a 10 salários mínimos e Vale somente 01 inscrição por
família,

Para fazer a inscrição é necessário apresentar os seguintes
documentos da família.
 RG, CPF e Carteira de Trabalho do chefe da família, do cônjuge e dos maiores de
18 anos;
 Endereço completo com CEP da moradia e Comprovante de residência
atualizado;

Para comprovar a residência de no mínimo 05 anos o
morador dever apresentar um destes documentos abaixo:
 Contrato de aluguel com firmas reconhecidas à época da assinatura, e/ou
 Atestado de Escola ou Creche e/ou
 Carteira de Trabalho atualizada, com registro de trabalho de no mínimo 05
anos no município, e/ou
 Comprovante de Cadastro Único de Programas Sociais (Bolsa Família ou
outros) e/ou
 Declaração do Posto de Saúde atestando o início e a frequência do
atendimento do interessado, e/ou
 Carteira de Vacinação dos filhos com sequência de pelo menos 05 anos.

Atenção:
Para Atestado de Escola ou Creche: Comparecer nas Escolas e Creches
Municipais a partir de terça-feira dia 05 de junho das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30.

Para Declaração do Posto de Saúde: Apresentar na Unidade de Saúde,
de 04 a 08 de junho, os seguintes documentos AUTENTICADOS. Comprovante de
Endereço em nome do interessado, podendo ser conta de água ou energia elétrica,
cópia do contrato de aluguel em nome do interessado e na impossibilidade
declaração do proprietário. Apresentar cópia dos documentos pessoais (RG, CPF,
Cartão SUS). Horário de atendimento das 8h às 11h e das 13h às 16h.

