
 

 

 

RECURSOS – EDITAL Nº 009/2019 
 

 

PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL – DOAÇÃO DE LOTES URBANOS PARA 

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

 

 

  Segue abaixo o resultado dos recursos interpostos, conforme item 6.3 do Edital nº 009/2019,   

das inscrições indeferidas do Programa Habitacional Municipal – Doação de Lotes Urbanos para 

População de Baixa Renda, de acordo com as normativas elencadas no Edital nº 009/2019 – 

Coordenadoria Municipal de Assistência Social, Lei Municipal nº 3.123, de 08 de agosto de 2019 e 

Lei Municipal nº 3.163, de 07 de novembro de 2019: 

 

 

Nº INSCRIÇÃO 
RESULTADO 

DO RECURSO 
MOTIVO 

26 DEFERIDO 

A inscrição do requerente se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 do Edital nº 009/2019:  

 3% (três por cento), destinado a mulheres chefe de família, 
constatado através de estudo social totalizando 2 (duas Unidades). 

66 INDEFERIDO 

A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019: 
De acordo com o item 6.4 do Edital nº 009/2019:  

 Se algum documento elencado no item 4 – Documentação exigida, 
não for apresentado no ato da Inscrição, não será possível 
apresentá-lo como recurso, a fim de não ferir a isonomia com os 
demais inscritos que apresentaram os documentos exigidos. 

72 INDEFERIDO 

A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019: 
De acordo com o item 6.4 do Edital nº 009/2019:  

 Se algum documento elencado no item 4 – Documentação exigida, 
não for apresentado no ato da Inscrição, não será possível 
apresentá-lo como recurso, a fim de não ferir a isonomia com os 
demais inscritos que apresentaram os documentos exigidos. 

134 INDEFERIDO 

A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019: 
De acordo com o item 6.4 do Edital nº 009/2019:  

 Se algum documento elencado no item 4 – Documentação exigida, 
não for apresentado no ato da Inscrição, não será possível 
apresentá-lo como recurso, a fim de não ferir a isonomia com os 
demais inscritos que apresentaram os documentos exigidos. 



 

 

166 INDEFERIDO 

A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019. 
Após realização de Estudo Social constatou-se que a inscrição do 
requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e 
item 2.1 do Edital nº 009/2019. 
 Conforme descrito no item 4.2 do Edital nº 009/2019:  

 As informações prestadas pelo requerente serão confrontadas com 
as informações do CADÚNICO e poderá ser elaborado, a qualquer 
tempo, estudo social in-loco por técnicos da Coordenadoria 
Municipal de Assistência Social. 

212 INDEFERIDO 

A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no 
item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019. 
Após realização de Estudo Social constatou-se que a inscrição do 
requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e 
item 2.1 do Edital nº 009/2019. 
 Conforme descrito no item 4.2 do Edital nº 009/2019:  

 As informações prestadas pelo requerente serão confrontadas com 
as informações do CADÚNICO e poderá ser elaborado, a qualquer 
tempo, estudo social in-loco por técnicos da Coordenadoria 
Municipal de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


