
EDITAL N° 035/2017. 
 
 

ABRE PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA 
INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROGRAMA 
NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – PNHR 2017. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 53, de conformidade 
com a Portaria Ministério das Cidades nº 268/2017, na Lei Federal nº 11.977/2009 e no 
Decreto Federal nº 7.499/2011, baixa o seguinte 

 
EDITAL: 

 
Art. 1° Torna publico a que interessar que encontram-se abertas as inscrições no 

Programa Nacional de Habitação de Interesse Social, que acontecerá de 12 de abril de 
2017 até 24 de abril de 2017, no horário de expediente do setor (8:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas), no Departamento de Assistência Social do Município, sito a Av. 
Presidente Vargas, 315, nesta cidade. 

 
Art. 2° Para se inscrever no referido programa o interessado deverá apresentar a 

seguinte documentação: 
 

Documento dos Beneficiários – Pessoa Física 

• Cópia da Carteira de Identidade Civil, CTPS e/ou CNH; 

• Cópia do Cartão do CPF; 

• Cópia da Certidão de Nascimento, Casamento e/ou Declaração de União Estável; 

• Cópia do Talão de Notas Fiscais de Produtor; (MODELO 4); 

• Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, no caso de agricultor familiar e/ou 
Extrato da DAP, emitido por meio da Internet, endereço: 
HTTP//smap.mda.gov.br/credito/dap/cpf.asp, no caso de agricultor familiar (Grupo I 
– agricultores e/ou trabalhadores rurais com renda bruta familiar anual de até 
17.000,00). 
 

Documento de Propriedade do Imóvel 

• Cópia da Matricula Atualizada de Propriedade do imóvel;  

• Escritura Publica de Compra e Venda, em favor do beneficiário, juntamente com a 
Matrícula atualizada imóvel em nome do vendedor; 

• Escritura Publica de Doação, em favor do beneficiário, juntamente com a matrícula 
atualizada do imóvel em nome do doador; 

• Escritura Publica de Cessão de Direitos Hereditários, em favor do beneficiário, 
juntamente com a matrícula atualizada do imóvel em nome do de cujus. 

• Sentença no processo de Usucapião com trânsito em julgado, em favor do 
beneficiário, com a descrição do imóvel e matrícula atualizada do imóvel. 



 
Parágrafo Único - Em caso de o interessado não possuir imóvel rural em seu nome 

poderá apresentar Matricula atualizada em nome de parente com grau de parentes de até 
3º grau, ou seja, (pai, mãe, irmão e avó). A prova do grau de parentesco dar-se-á (CI ou 
Certidão de Nascimento/Casamento) 
 

  Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL/RS, em 12 de abril de 2017. 
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