COMUNICADO
INSCRIÇÕES PARA MORADIAS POPULARES - COMPLEMENTAR
DOURADO-B
EDITAL Nº 33/2019
A CDHU, em parceria com a Prefeitura Municipal de Dourado, comunica que irá dar
nova oportunidade aos interessados em participar das inscrições para o
empreendimento habitacional de interesse social DOURADO-B, e que não
obtiveram êxito para retirar seu agendamento obrigatório no dia 22/02/2019,
conforme abaixo:
DIA: 26/02/2019
HORÁRIO: das 9h às 17h
LOCAL: Quadra da Escola Municipal Antônio Monteiro Novo
ENDEREÇO: Rua 24 de Junho, 145 – Conjunto Habitacional Modesto de Abreu
Atenção: As famílias que já retiraram seu agendamento em 22/02/19 NÃO precisam
comparecer para retirada de novo agendamento, devendo retornar para efetivação
de sua inscrição no dia 28/02/19, no horário marcado em sua ficha de
agendamento.
É Importante frisar que permanecem mantidas todas as condições de
enquadramento descritas no Edital nº 33/2019, com destaque para:
• Residir no Município de Dourado;
• Possuir capacidade civil e ser maior de 18 (dezoito) anos de idade ou ser
emancipado para os grupos da demanda geral, deficientes, microcefalia e área de
risco, se houver;
• Possuir idade igual ou superior a 60 anos para o grupo de idosos;
• Ter renda familiar mensal bruta de até R$ 1.800,00 (valor definido pela
legislação federal vigente e posterior alterações);
• Não ser usufrutuário, nu-proprietário ou proprietário, cessionário ou
promitente comprador de imóvel residencial em qualquer parte do território
nacional;
• Não estar cadastrado no Sistema Integrado de Administração de Carteiras
Imobiliárias (SIACI) e/ou Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT);
• Não ter tido atendimento habitacional anterior com recursos orçamentários do
município, dos Estados, da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais
com recursos do FGTS;
• Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido pela Secretaria
Estadual da Habitação ou pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
• Estar inscrito pelo município no CadÚnico;
• Não estar inscrito junto ao CADIN-Cadastro informativo de créditos não
quitados do Setor Público Federal;

