Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA LOTES SOCIAIS FAIXA II
Mário Rogério Rossi, Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, torna público que estarão abertas as
inscrições para lotes sociais, faixa II (famílias com renda de R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00) no período de 1° de
março de 2021 a 31 de março de 2021, junto ao Departamento Municipal de Habitação localizado na
Avenida Salgado Filho, 227. Os interessados anteriormente inscritos deverão atualizar as inscrições e
apresentar documentos conforme a descrição que segue:
Para inscrição, os interessados deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: - Certidão negativa
de bens;
- Cópia de documentos pessoais: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de casamento ou nascimento,
Carteira Profissional, Certidão dos Filhos;
- Comprovante de residência, com identificação que reside no município há mais de 1 (um) ano (contas de
luz e água em seu nome, contratos de aluguel devidamente registrado em cartório, cópia de contrato ou
carteira de trabalho onde conta o registro do empregado).
Horário de Atendimento: das 7:30hs às 13:30hs, de segunda a sexta-feira. As inscrições serão realizadas na
forma presencial, ou com o preenchimento da ficha de inscrição em domicílio (de acordo com Decreto
n°5122 de Janeiro de 2021).
Do loteamento Bem Morar, será disponibilizado:





Lotes de 250 metros quadrados à 262,50 metros quadrados;
com valor mínimo de R$ 49.470,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais), e máximo
de R$ 51.943,50 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais, com cinquenta centavos).
Com valor de R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais, com oitenta e oito centavos) o metro
quadrado (reajustado ao mês de novembro).
Do loteamento Arvoredo (Verdi), será disponibilizado:





Lotes de 175,41 metros quadrados à 319,79 metros quadrados;
com valor mínimo de R$ 31.708,86 (trinta e um mil, setecentos e oito reais, com oitenta e seis
centavos) com valor máximo de R$ 57.808,44 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oito reais, com
quarenta e quatro centavos).
Com valor de R$ 180,77 (cento e oitenta reais, com setenta e sete centavos) o metro quadrado (será
reajustado semestralmente após a primeira comercialização).

Erechim/RS, 12 de Fevereiro de 2021.

