
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS INSCRIÇÃO NA CASA POPULAR

 Xerox dos seguintes documentos AUTENTICADOS:

 CPF do titular e comprovante de situação cadastral.

 CPF do cônjuge e comprovante de situação cadastral.;

 RG do titular;

 RG do cônjuge;

 RG ou Certidão de Nascimento dos Filhos (para Portador de Necessidades Especiais, trazer

também cópia autenticada do Atestado Médico);

 Última conta de luz do mês de novembro.

 CADÚNICO (Código Familiar e NIS dos membros da família) NÃO PRECISA

AUTENTICAR

 Comprovante de vínculos com o município (obrigatório 01 dos itens abaixo - também xerox e

AUTENTICADO):

 Titulo de eleitor e comprovante de votação no município no último pleito;

 CTPS - pagina de identificação pessoal e do contrato de trabalho em empresa situada em

Mossâmedes;

 Certidão de casamento ocorrido no município;

 Certidão de nascimento de filhos emitida no município;

 Histórico/Declaração escolar própria ou dos filhos em escolas do município;

 Comprovante de energia (3 anos atrás ou mais) em nome do requerente;

 Apenas para IDOSOS (maior de 60 anos): declaração de supermercado;

 Comprovante de Estado Civil - xérox:

 Solteiro - Certidão de Nascimento;

 Casado - Certidão de Casamento;

 Divorciado - Certidão de Casamento com averb. de divórcio ou sentença/mandado de

averbação.

 Viúvo - Certidão de óbito do cônjuge;

 União Estável - Declaraçao de União Estável (no CRAS há um modelo), mais certidão de

nascimento de cada um (titular e cônjuge);

 Casado com cônjuge ausente - Declaração de Ausência (no CRAS há um modelo), mais

certidão de casamento.

 Comprovante de Renda - Xérox

 Último contracheque (mês atual);

 Carteira de Trabalho para domésticos (com a atualização salarial)

 Extrato do INSS no caso de aposentados e pensionistas

 Renda Informal: Declaração de Renda Informal (modelo disponível no CRAS).


