
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO, SEGURANÇA 

E PROTEÇÃO SOCIAL 
Av. Salgado Filho, 227  Fone: 3520-7087 Ramal 8650 

Departamento de Habitação 
 

Inscrição nº_____________ 
     

CADASTRO SÓCIO ECONÔMICO PARA INSCRIÇÃO EM LOTEAMENTO SOCIAL FAIXA II 

 
1º Titular:                                                                                                                                                                    

RG:                                                     CPF:                                            Nascimento:          /          /_____                  

Filiação Pai:                                                                      Mãe:_________________________________                                                                                    

Endereço:                                                                                                        Bairro:_________________                                                   

Fone Res:                                           Fone/Compl.:                                       Celular:________________                                                 

Escolaridade:                                                                   Estado Civil:____________________________                                                                         

Trabalha: (   ) Sim   (   ) Não. Carteira assinada: (   )Sim  (   ) Não     Local:_______________________                                                                       

Profissão / ocupação:                                                                                      Renda:________________                                                  

 

2º Titular:                                                                                                                                                                     

RG:                                                     CPF:                                              Nascimento:          /          /____                  

Filiação Pai:                                                                      Mãe:_________________________________                                                                                    

Escolaridade:                                                                    Estado Civil:___________________________                                                                        

Trabalha: (   )Sim   (   )Não. Carteira assinada: (   )Sim  (   )Não     Local:_________________________                                                                       

Profissão / ocupação:                                                                                     Renda:________________                                                   

Cidade de origem/estado:                                                Tempo de Residência no Município:_________                                   

GRUPO FAMILIAR (Filhos e Outras pessoas que residem junto) 
 

Nome Nascimento Parentesco Escolaridade Ocupação Renda 

      

      

      

      

      

Há alguma pessoa Portadora de Necessidades Especiais no grupo familiar?   (   )Sim    (   )Não 

Nome:                                                                                Tipo de Necessidade:___________________                                        

Obs: Em caso de resposta positiva, apresentar atestado médico ou comprovante de benefício do INSS no ato da inscrição. 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM LOTEAMENTO SOCIAL FAIXA II 
 

Inscrição nº________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO, SEGURANÇA 
E PROTEÇÃO SOCIAL 



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS HABITAÇÃO, SEGURANÇA 
E PROTEÇÃO SOCIAL 

 
 

 
Data _____/_____/_______                      Atendente __________________________ 

Qualquer alteração nos dados cadastrais deverão ser informadas no Departamento de Habitação, 
sob pena de exclusão do Programa. 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 No ato da inscrição deverão ser apresentadas CÓPIAS dos documentos abaixo citados 
dos dois titulares: 

 Carteira de Identidade; 
 CPF; 
 Título Eleitoral; 
 Comprovante de Residencia (Talões de água ou luz em seu nome, contratos de aluguel 

devidamente registrado em cartório, cópia de contrato ou carteira de trabalho onde 
consta registro do empregado). 

 Certidão Negativa de Bens. 
 Certidão de Casamento ou nascimento (atualizada). 

OBS: A inscrição somente será realizada mediante a apresentação de cópia de todos os 

documentos acima relacionados. 
 

 Requisitos para Inscrição: 
 Não possuir bem imóvel registrado como titular(es) de domínio ou por denúncia e 

testemunho que a moradia é própria; 
 Enquadrar-se na renda (limite mínimo de R$ 2.000 a R$ 4.000) e demais requisitos 

específicos do programa; 
 Residir no Município de Erechim há no mínimo um ano; 
 Não ter sido beneficiado por programas habitacionais Municipais ou Federais 

anteriormente; 
 

 
DECLARAÇÃO 

  
  Declaro que as informações supracitadas são de minha única e exclusiva responsabilidade, 
sendo que tomei conhecimento dos requisitos e documentos necessários para a inscrição nos Lotes 
Sociais Faixa II. 
  Declaro ainda que estou ciente de que devo informar qualquer alteração de meus dados 
cadastrais, tais como endereço e telefone; e que também não possuo bem imóvel, bem como não 
fui beneficiado por Programas Habitacionais do Município anteriormente. 
  Ciente de que o descumprimento de qualquer dos itens acima acarretará em exclusão de 
minha inscrição e possibilidade de participação bem como dos demais titulares na hora acordado. 
 

Erechim,       de                                de 20____. 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
 

 


