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Secretaria da Assistência Social e Cidadania 
Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

 
O PREFEITO DE VILA NOVA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 

conhecimento dos interessados do presente CHAMAMENTO PÚBLICO em cumprimento a lei Municipal 

nº 1.823 de 26 de abril de 2022, que autoriza cedência de prédio de propriedade do Município de Vila 

Nova do Sul para famílias em extrema vulnerabilidade social, torna pública as regras para inscrição, 

seleção e classificação dos interessados em aderir ao programa de interesse social destinado a facilitar 

e viabilizar para a população de menor renda o acesso a habitação, como forma de inclusão social. 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente edital possui amparo legal na Lei Municipal nº 1.823, de 26 de abril de 2022, que autoriza 

cedência de prédio de propriedade do Município de Vila Nova do Sul para famílias em extrema 

vulnerabilidade social. 

2. OBJETO 

O presente edital tem como objetivo convocar os interessados que apresentaram documentação para 

a habilitação ao Edital nº 01 do Chamamento Público a realizar-se na Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Cidadania, sito a Rua Manoel Alves de Oliveira, nº 62, dia 11 de julho de 2022, às 

8h30min, para abertura e análise da documentação dos envelopes entregues em tempo hábil 

conforme Ata nº 15, de 06 de julho de 2022. 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Após a conclusão da análise será divulgado o nome dos habilitados e convocação para o sorteio. 

3.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos fora do prazo e local estabelecidos 

neste edital. 

3.3. Esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Assistência Social e CRAS, nos horários 

de expediente das 7h30min às 13h30min. 

Vila Nova do Sul, 06 de julho de 2022. 

 
 
 

Sérgio Ovidio Roso Coradini 
Prefeito Municipal 
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