
 

 
DECRETO Nº  3.649, DE  18  DE  AGOSTO  DE  2014 
(Aprova o Edital que estabelece os procedimentos e regras para o 

processo de seleção dos beneficiários do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” – PMCMV – FAIXA I) 

 
ELVIS LEONARDO CEZAR, Prefeito do Município de 

Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
 

CONSIDERANDO que o Edital para apuração da 

demanda Municipal, dos beneficiários do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I - 

Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR 

– Município; e Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – 

Entidades), para famílias com renda mensal de R$ 0,00 

(zero) a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) esta em 

consonância com a Lei Federal n° 11.977, de 07 de julho 

de 2009 e Portarias nº 610/2011 e nº 595/2013 do 

Ministério das Cidades; 
 

CONSIDERANDO que os critérios adicionais, 

estabelecidos pelo Município foram regularmente 

aprovados pelo Conselho Municipal de Política Urbana e 

Habitacional, através da Resolução n° 001, de 05 de 

Agosto de 2014; 
 

CONSIDERANDO que os critérios adicionais, 

estabelecidos pelo Município devem ser aprovados 

formalmente pelo Conselho Municipal de Política Urbana e 

Habitacional, ratificados e publicados através de Decreto, 

nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n° 

595/13, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica aprovado o Edital que estabelece os procedimentos e 

regras para processo de seleção dos beneficiários do Programa “Minha Casa, Minha Vida” – 

PMCMV (Faixa I - Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município; e 

Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – Entidades). 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes do orçamento vigente. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Santana de Parnaíba, 18 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

ELVIS LEONARDO CEZAR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registrado    em    livro    próprio    e    afixado    no    local     de    costume    na     data     supra. 

 

 

 

 

CLAUDIO LYSIAS DA SILVA 

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL 

 
REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – PMCMV – 

FAIXA I 

 

 

O Município de Santana de Parnaíba, através da Secretaria Municipal de Habitação, vem através deste tornar público 

os procedimentos e regras para inscrição e sorteio, para seleção de candidatos à aquisição de unidades habitacionais 

do Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV (Faixa I - famílias com renda mensal de R$ 0,00 (zero) a R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) – Modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município e 

Fundo de Desenvolvimento Social – FDS – Entidades), observadas as disposições da Lei Federal nº 11.977/2009, 

Portarias nº 610/2011 e nº 595/2013 do Ministério das Cidades, Resolução nº 001/2014 do Conselho Municipal de 

Política Urbana e Habitacional e Decreto Municipal nº 3.649/2014. 

Tal aquisição se dará pela contratação do eventual mutuário do financiamento habitacional subsidiado pelo Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”, conforme regras do Ministério das Cidades. 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Edital tem por objeto realizar a seleção para composição de demanda aberta para aquisição de 

unidades habitacionais nos empreendimentos de Interesse Social do Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV 

(Faixa I – Modalidade: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município e Fundo de Desenvolvimento Social 

– FDS – Entidades) descritos no item 14 deste Edital. Corresponderá a 2.116 (duas mil cento e dezesseis) unidades 

habitacionais disponíveis para a demanda geral, através de sorteio geral para o Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

– PMCMV. 

1.2. Serão pré-selecionados 2.116 (dois mil cento e dezesseis) candidatos titulares acrescidos de 30% deste total para 

composição de lista dos suplentes, o que corresponde a mais 635 (seiscentos e trinta e cinco) para a suplência de 

vagas, caso as pessoas sorteadas tenham sua documentação indeferida após análise da Caixa Econômica Federal 

(CEF). 

1.3. Para concorrer ao processo de seleção do programa, os interessados devem participar de todas as fases da 

seleção descritas neste Edital. 

2. DOS PARÂMETROS  

2.1. Os parâmetros para definição de critérios e procedimentos para: agendamento, inscrição, hierarquização e 

demanda geral estão estabelecidos no presente Edital e seguem a legislação vigente, em especial as Portarias nº 

610/11 e 595/13, do Ministério das Cidades, Resolução nº 01/14 do Conselho Municipal de Política Urbana e 

Habitacional e Decreto Municipal nº 3.649/2014.  

2.2. Os candidatos pré-selecionados deverão ter renda bruta familiar mensal de R$ 0,00 (zero) até R$ 1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais), na forma do anexo I do item 1 da Portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011, do Ministério das 

Cidades. Além disso, devem atender aos seguintes critérios, estabelecidos pelo Município: 

2.2.1. Morar no Município de Santana de Parnaíba há 01 (um) ano ou mais, de forma ininterrupta; 

2.2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro, ter visto permanente no país; 

2.2.3. Não ser proprietário/possuidor de imóvel urbano ou rural, no Município ou fora dele; ou possuir financiamento 

habitacional em qualquer estado brasileiro; 

2.2.4. Não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação; 

2.2.5. Ser maior de 18 anos ou emancipado; 

2.2.6. Não possuir restrições junto a Receita Federal; CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do 

setor público federal); 

2.2.7. Se o interessado for pessoa portadora de deficiência ou titular de família da qual faça parte um portador de 

deficiência, deverá apresentar laudo médico emitido pelo Serviço Médico da União, Estado ou Município (SUS), 

comprovando a existência da doença ou deficiência e atestando a dificuldade de locomoção do paciente, com 

indicação do código CID – Classificação Internacional de Doenças, tipo de deficiência e CRM do médico. 

2.2.8. Para fins da presente seleção considera - se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras físicas, podem 

ocasionar a dificuldade de locomoção, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. 

 

 



 

 

 

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
3.1. Do total de unidades habitacionais produzidas nos empreendimentos do programa MCMV (Modalidade 

FAR/Prefeitura e modalidade FDS/Entidades), as unidades de que trata o item 14 serão destinadas para demanda 

definida através de cadastro público cuja inscrição e hierarquização atenderão critérios estabelecidos pelo Ministério 

das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba através da Secretaria 

Municipal de Habitação e o Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional. 

3.2. O processo de pré-seleção regulamentado neste Edital será para composição de demanda  para ocupação de 

2.116 (duas mil cento e dezesseis) unidades do programa disponíveis para habilitação através de sorteio público.  

3.3. Portanto, serão pré-selecionados 2.751 (dois mil setecentos e cinquenta e um) candidatos, que perfazem o 

número composto pela soma das unidades previstas para demanda aberta (2.116), acrescidas de 30% deste total, o 

que corresponde a mais 635 (seiscentos e trinta e cinco) para fins de composição da lista dos suplentes. 

3.4. A relação de candidatos habilitados para o PMCMV será publicada posteriormente, após análise da 

documentação apresentada pelos candidatos sorteados pela Caixa Econômica Federal.  

4. SISTEMA DE HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E PONTUAÇÃO 

4.1. Descontadas as unidades destinadas aos candidatos idosos (chefes de família) e às pessoas portadoras de 

deficiência ou de cuja família façam parte estas pessoas, a seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de 

acordo com a quantidade de pontos atribuídos aos candidatos, devendo ser agrupada conforme seguintes critérios: 

4.2. Grupo I – representado por 75% (setenta e cinco por cento) dos candidatos selecionados, que preencham de 

cinco a seis critérios entre os estabelecidos pelo Ministério das Cidades e Município, conforme determinação de 

portarias específicas que regem o Programa MCMV. 

4.2.1. Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a proporção referida no item 4.2, o responsável pela 

seleção deverá realizar sorteio entre os candidatos que atendam a três ou quatro critérios dentre os nacionais e 

municipais, de forma a complementar o referido percentual. 

4.2.2 Se após a complementação de que trata o item anterior, o número de candidatos pré-selecionados ainda não 

alcançar o referido percentual, serão admitidos os candidatos do Grupo II, até atingir o total de candidatos 

necessários. 

4.3. Grupo II – representado por 25% (vinte e cinco por cento) dos candidatos selecionados que preencham até 4 

(quatro) critérios entre os estabelecidos pelo Ministério das Cidades e o Município.  

4.4. São critérios nacionais de priorização: 

1) Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; 

2) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

3) Famílias de que façam parte pessoas com deficiência e idosos;  

4.5. Conforme deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional, os critérios municipais 

adicionais, ratificados através do Decreto Municipal n° 3.649/2014, são: 

1) Famílias que pagam aluguel da sua moradia com recursos próprios; 

2) Famílias beneficiárias do Programa “Aluguel Social”; 

3) Famílias que residam no Município de Santana de Parnaíba, no mínimo há 01 (um) ano ininterrupto. 

5. DA HIERARQUIZAÇÃO DAS UNIDADES DESTINADAS AOS IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

5.1. Deverão ser reservados 3% (três por cento), ou seja, 64 (Sessenta e quatro) das unidades habitacionais adaptadas 

por empreendimento para atendimento aos idosos, conforme disposto no inciso I do art. 38 da Lei Federal n° 

10.741/2003, e suas alterações – Estatuto do Idoso. Para concorrer à vaga, o idoso deverá apresentar a condição de 

chefe de família. 

5.2. Deverão ser reservados 3% (três por cento), ou seja, 64 (Sessenta e quatro) das unidades habitacionais adaptadas 

por empreendimento para atendimento a pessoas portadoras de deficiência ou de cuja família façam parte essas 

pessoas. Neste caso, deverá ser apresentada pelo candidato documentação comprobatória, conforme determinado 

neste Edital. 

5.3. Dentre os candidatos descritos nos subitens 5.1. e 5.2. que não forem selecionados para as unidades adaptadas 

deverão participar do processo de seleção de candidatos para as demais unidades do empreendimento habitacional, 

nos termos dos subitens 4.1 a 4.3. 

Após o sorteio destas unidades por empreendimento, os candidatos idosos e portadores de necessidades especiais, 

conforme Portaria nº 595/2013 do Ministério das Cidades, participam novamente do sorteio na urna geral (Grupo II). 

 

 

 

 



 

 

 

6. LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PMCMV 

6.1. Todas as fases da seleção serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Habitação localizada na Avenida 

Botafogo, 238, Jardim Prof. Benoá, Santana de Parnaíba-SP, CEP: 06502-005, conforme datas e horários 

previamente estabelecidos neste Edital. 

 

7. ETAPAS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA – MINHA CASA, MINHA VIDA 

7.1. O cadastro para Seleção para o PMCMV será composto de seis fases, sendo estas, a saber:  

 

FASES/ETAPA 
 

PERÍODO/DURAÇÃO 
 

DATA 
 

01) Agendamento 
 

30 dias / corridos 
 

De 25 de agosto a 26 de 

setembro de 2014; 
Horário: Segunda a sexta-feira 

das 09h às 16h, e aos sábados 

das 09h às 12h. 
02) Inscrição 
 

15 dias / corridos 
 

De 29 de setembro a 15 de 

outubro. 
Data e horário serão informados 

ao candidato no dia do 

agendamento conforme 

disponibilidade da 

administração. 
03) Sorteio 
 

08 dias (sendo 05 dias de 
planejamento e 03 dias 

para o Sorteio) 

 

Apuração de 16 a 22 de 

Outubro; Sorteio de 23 a 27 de 

Outubro de 2014. 
Após período de inscrição, será 

divulgada, através do meio de 

comunicação oficial do 

Município, a convocação dos 

candidatos selecionados para o 

sorteio. 
04) Entrega de documentos pelos 

candidatos sorteados 
(titulares) para envio e análise da 

Caixa Econômica Federal. 

45 dias 
 

Os candidatos sorteados serão 

convocados através do meio de 

comunicação oficial do 

Município, para apresentar a 

documentação solicitada no 

prazo de 07 (sete) dias corridos 

(de 27 de outubro a 04 de 

novembro de 2014). 
05) Correção de documentos 

solicitada pela Caixa Econômica 

Federal 
 

30 dias 
 

Após divulgação da lista pela 

Caixa Econômica Federal e 

Município, os candidatos 

sorteados com documentos 

indeferidos, terão o prazo de 10 

(dez) dias úteis para regularizar 

sua situação. 
6) Divulgação do resultado dos 

candidatos habilitados. 
 

A definir, conforme prazo 

estabelecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal. 
 

A divulgação será feita através 

do meio de comunicação oficial 

do Município. 

 
 
 
 
 



 

 
 
8. AGENDAMENTO – 1ª FASE  

8.1. A 1ª Fase, denominada de agendamento para o cadastramento habitacional, será realizada no período de 25 de 

agosto a 26 de setembro, das 09h às 16h de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 09h às 12h, na sede da 

Secretaria Municipal de Habitação, conforme endereço descrito no item 06 deste Edital. Caso necessário, a critério 

da Administração Pública através da Secretaria Municipal de Habitação, será alterado ou acrescido novo local de 

agendamento e inscrição que melhor atendam a população, sendo este divulgado pelos meios de comunicação. 

8.2. Para obtenção da senha, os interessados devem apresentar os seguintes documentos (originais e cópias simples): 

 RG (atualizado expedido a menos de 10 (dez) anos) e CPF do candidato, e demais membros da família;  

 NIS (Número de Identificação Social) no Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal – 

CADÚNICO; 

 Comprovante de estado civil de todos os membros da família, se solteiro: Certidão Nascimento; se casado: 

Certidão de Casamento; se divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divórcio; se viúvo: 

Certidão de Óbito do cônjuge falecido; se convivente / união estável: Declaração de União Estável, firmado 

entre os conviventes no Cartório de registro civil, ou, instrumento particular celebrado entre as partes com 

firma reconhecida das assinaturas;  

 Comprovante de endereço atualizado do Município Santana de Parnaíba, em nome do titular ou 

cônjuge/convivente; 

 Comprovantes de endereço desde Agosto/2013, para comprovação de moradia no Município a mais de um 

ano de forma ininterrupta, podendo ser estes: conta de água, energia elétrica ou telefone; correspondência 

bancária; contrato de aluguel, ou, comodato; declaração de matrícula escolar dos dependentes; declaração de 

que a família é atendida pelo Serviço Público Municipal, fornecida pelas Unidades Básicas de Saúde, Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS); 

 Contrato de aluguel em nome do candidato, ou, de membro da família; 

 Comprovante de renda bruta familiar de no máximo R$ 1.600,00 por mês, quais sejam: Carteira de Trabalho 

e holerite (demonstrativo de pagamento atualizado) de todos os membros da família. 

 Em casos de autônomo deverá apresentar declaração de próprio punho constando seu rendimento mensal; 

 Documentos que permitem que o candidato comprove o atendimento aos critérios de priorização para 

sorteio, Anexos I. 

8.3. Nesta fase, será realizado o agendamento para inscrição, através da distribuição de senhas nominais, pessoais e 

intransferíveis para candidatos que tenham renda bruta familiar de R$ 0,00 (zero) até R$ 1.600 (um mil e seiscentos 

reais), residam no Município de Santana de Parnaíba no mínimo há 01 (um) ano e atendam aos demais critérios do 

PMCMV descritos no item 2 deste Edital. 

8.4. Na distribuição das senhas, serão apresentadas informações sobre os critérios para seleção, agendamento de data 

e horário para realização da inscrição e relação de documentos que devem ser apresentados pelos interessados na 2ª 

Fase, ato da Inscrição. 

8.5. Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente poderão ser representados por um procurador, desde 

que seu representante apresente procuração devidamente reconhecida com firma em cartório, cujo objeto seja apenas 

a representação do titular para esta finalidade (agendamento para cadastro habitacional). 

8.6. Os interessados que não participarem da fase inicial de agendamento ficam automaticamente desclassificados e, 

assim, impedidos para participar das demais fases do processo de seleção para o Programa. 

 

 

 



 

 

 

9. INSCRIÇÃO – 2ª FASE 

9.1. A 2ª Fase, denominada de inscrição para seleção do PMCMV, será realizada no período de 15 (quinze) dias, com 

data e horários previamente informados ao candidato no ato do agendamento.  

9.1.1. Serão feitas as inscrições apenas dos candidatos que receberam a senha durante a fase de agendamento, 

conforme cronograma de datas e horários estabelecidos previamente e publicados por meio do Diário Oficial do 

Município e site oficial. 

9.2. Nesta fase o candidato deverá comparecer na data e horário agendados e apresentar os documentos conforme 

lista e orientação recebida no dia do agendamento. 

9.2.1. Inclusive, apresentará os documentos que permitem que o candidato comprove o atendimento aos critérios de 

priorização para sorteio. 

10. SORTEIO – 3ª FASE 

10.1. Após o período de inscrição, serão feitas as conferências necessárias, confecção de cédulas e preparação do 

sorteio de acordo com os critérios de priorização definidos neste Edital, em consonância com a legislação vigente. 

10.1.1. Serão reservados 05 (cinco) dias úteis após o término do período de inscrição para planejamento e 3 (três) 

úteis dias úteis para realização do sorteio. 

10.1.2. Todos os candidatos inscritos no processo de seleção serão convidados para acompanhar o sorteio; sendo 

certo, que os candidatos sorteados devem assinar a ata do sorteio na ocasião da convocação e entrega de documentos 

para posterior habilitação junto à Caixa Econômica Federal (CEF). 

10.1.3. Nas urnas, serão depositadas as cédulas individuais que conterão as seguintes informações dos candidatos: 

nome, número do Registro Geral (RG), CPF e a Informação sobre a quantidade de critérios de priorização 

comprovada pelo candidato. 

10.1.4. Será utilizada uma urna para cada grupo de critérios de priorização, sendo: Grupo dos Idosos, Grupo dos 

Portadores de Deficientes, Grupo I e Grupo II (Urna Geral). 

10.2. O sorteio será para o preenchimento do total de 2.116 (dois mil cento e dezesseis) unidades habitacionais 

disponíveis para o sorteio regulamentado através deste Edital. Após análise da documentação dos candidatos 

sorteados, os mesmos serão submetidos à habilitação pela Caixa Econômica Federal.  

10.3. Considerando a necessidade da indicação de suplentes/lista de espera para substituição dos candidatos que 

forem desclassificados após análise dos documentos pela Caixa Econômica Federal, serão sorteadas para suplência 

mais 30% deste total, o que equivale a 635 (Seiscentos e trinta e cinco) candidatos para a composição da lista dos 

suplentes. 

10.4. O sorteio permitirá a composição de demanda para os 04 (quatro) empreendimentos descritos no item 14 deste 

edital. Portanto, a organização das urnas (conforme procedimentos descritos no item 4 deste edital) será estruturada 

para a realização de sorteio único que resultará na hierarquização da listagem dos candidatos sorteados (titulares e 

suplentes) por empreendimentos habitacionais. 

11. ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS SORTEADOS PARA ENVIO E ANÁLISE DA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 4ª FASE 

11.1. Encerrado o sorteio, o Município de Santana de Parnaíba, através da Secretária Municipal de Habitação, 

convocará os primeiros classificados para a apresentação e verificação dos documentos comprobatórios das 

informações prestadas por ocasião do cadastro, o que ocorrerá a partir do primeiro dia útil subsequente ao 

encerramento das inscrições. 

11.1.1. Todas as convocações e informações sobre o processo seletivo serão feitas através do meio de comunicação 

oficial do Município de Santana de Parnaíba; a saber: Diário Oficial do Município e site oficial da Prefeitura 

Municipal (www.santanadeparnaiba.sp.gov.br). 

11.1.2. Após a convocação, o candidato e o cônjuge/convivente terá 07 (sete) dias corridos para apresentar os 

documentos adicionais solicitados para a montagem do processo habitacional e assinatura do Termo de Adesão ao 

Programa. 

11.1.3. Os candidatos sorteados que não se apresentarem quando convocados terão seus nomes publicados no Diário 

Oficial do Município. Sendo estabelecido o prazo de 3 (três) dias úteis para prestar justificativa da ausência, através 

de prova documental, tais como: atestado médico e declaração. Caso contrário, ficam os candidatos automaticamente 

desclassificados do processo de seleção, conforme deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana e 

Habitacional. 

11.2. Para envio da documentação a Caixa Econômica Federal, é imprescindível que o candidato esteja no Cadastro 

de Programas Sociais do Governo Federal – CADÚNICO, atualizado e que os documentos apresentados estejam em 

consonância com os dados informados no respectivo Cadastro Nacional. 

 

 



 

 

 

11.3. Conforme item 6.3 da Portaria 610/2011 do Ministério das Cidades, as informações dos candidatos pré-

selecionados, no momento da habilitação, serão confrontadas pela Caixa Econômica Federal com os Cadastros de 

Participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 

Mutuários – CADMUT; Cadastro de Inadimplência – CADIN e ao Sistema Integrado de Administração de Carteira 

Imobiliária – SIACI.  

11.4. O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, deverá 

ser desclassificado, a qualquer tempo, do processo de seleção. 

 

12. CORREÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

12.1. Após análise da documentação pela Caixa Econômica Federal, quando houver necessidade de correção de 

documentos enviados, os candidatos que atendam aos critérios do PMCMV terão prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir 

da publicação no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Santana de Parnaíba, para regularizar 

sua situação. 

12.2. Findando o prazo estabelecido no subitem 12.1, à medida que forem sendo desclassificados pela Caixa 

Econômica Federal, serão enviados para análise os processos dos suplentes, de acordo com a ordem hierarquizada 

pelo sorteio. 

13. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 

13.1. Todas as etapas da seleção serão divulgadas por meio de publicação oficial do Município de Santana de 

Parnaíba, através do Diário Oficial do Município de Santana de Parnaíba e site da Prefeitura de Santana de Parnaíba 

(www.santanadeparnaiba.sp.gov.br). 

13.2. A lista dos candidatos habilitados e as demais convocações para todas as fases do PMCMV na cidade serão 

divulgadas através destes canais de comunicação descritos no item 13.1. 

13.3. Os candidatos habilitados serão convocados, posteriormente, para reuniões e atividades/procedimentos 

previstos no Plano Técnico Social aprovado pelo Município de Santana de Parnaíba e Caixa Econômica Federal, cuja 

presença torna-se obrigatória. 

13.4. A indicação para o empreendimento será feita pelo Município, seguindo a ordem da lista hierarquizada do 

sorteio, não sendo possível a escolha pelo candidato. 

13.5. Os candidatos que não comparecerem no prazo estabelecido ou não se interessarem pelo empreendimento para 

o qual foram sorteados não permanecerão ativos no cadastro público, ficando automaticamente desclassificados do 

processo de seleção regulamentado por este Edital. 

14. EMPREENDIMENTOS OBJETO DA SELEÇÃO 

14.1 Para preenchimento da demanda nos quatro empreendimentos, será obedecida a ordem de comparecimento à 

convocação conforme lista hierarquizada, com documentação completa e assinatura do Termo de Adesão ao 

Programa. 

14.1.1. Total de unidades contratadas pelo Município de Santana de Parnaíba pelo PMCMV: 2.116 (duas mil e 

setenta seis) unidades habitacionais.  

14.1.2. Estas unidades serão ocupadas por candidatos habilitados após o procedimento descrito neste edital 

(composto por agendamento, inscrição, sorteio, apresentação da documentação, assinatura do Termo de Adesão ao 

Programa, análise e aprovação cadastral pela CEF), distribuídas nos seguintes empreendimentos do programa:  

● Condomínio Residencial Chácara Jaguari 

Localização: Região do Jaguari/Cidade São Pedro 

Número total de Unidades: 544 Unidades  

● Condomínio Residencial Chácara das Moças 

Localização: Votuparim 

Número total de Unidades: 840 Unidades 

● Condomínio Residencial Refúgio dos Bandeirantes 

Localização: Refúgio dos Bandeirantes 

Número total de Unidades: 600 unidades 

● Condomínio Residencial Recanto Parnaíba 

Localização: Chácara São Luiz/ Jd. São Luiz 

Número total de Unidades: 132 unidades 

14.2. O sorteio descrito no item 10 terá validade somente para a ocupação das unidades habitacionais disponíveis 

pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida” nos empreendimentos mencionados acima. 

 

 

 



 

 

 

15. REGRAS FIXADAS PARA O EDITAL 

15.1. As regras estabelecidas no presente Edital são válidas única e exclusivamente para este processo de seleção de 

candidatos à aquisição de unidades habitacionais financiadas pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV 

(Faixa I – Modalidade: Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – Município e Fundo de Desenvolvimento Social 

– FDS - Entidades), para famílias com renda mensal de R$ 0,00 (zero) a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e 

demais critérios e regras aqui detalhados.  

15.2. Casos omissos serão avaliados, individualmente, pela Secretaria Municipal de Habitação e ratificados pelo 

Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional. 

16. APROVAÇÃO DO REGULAMENTO 

16.1. Este regulamento atende a todas as exigências do PMCMV e regularmente aprovados pelo Conselho Municipal 

de Política Urbana e Habitacional e ratificados pelo Executivo Municipal através do Decreto nº 3.649/2014. Seu 

conteúdo foi aprovado pelo Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional em 04 de agosto de 2014. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

 

ANEXO 1 – CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA SORTEIO 

CRITÉRIO 
 

DETALHAMENTO 
 

DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 
 

1)Famílias/indivíduos residentes em 

áreas de risco ou insalubres ou que 

tenham sido desabrigadas. 
 

Famílias/indivíduos residentes ou 

que 
tenham sido desabrigadas de áreas 

de risco ou insalubres; consideradas 

áreas de risco aquelas que 

apresentam risco geológico ou de 

insalubridade, tais como, erosão, 

solapamento, queda e rolamento de 

blocos de rocha, eventos de 

inundação, taludes, barrancos, áreas 

declivosas, encostas sujeitas a 

desmoronamento e lixões, áreas 

contaminadas ou poluídas, bem 

como, outras assim definidas pela 

Defesa Civil. Tratando-se de 

situações indicadas 

pelo Plano Municipal de Riscos de 

Deslizamentos e Solapamentos de 

Margens de Córregos para o 

Município de Santana de Parnaíba, 

elaborado em 06 de Dezembro de 

2013 pelo IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas.   

 

Laudos conjuntos efetuados pela 

Defesa Civil e/ou Secretaria de 

Habitação ou Obras, ou seja, emitidos 

pela municipalidade. 
Laudo da Defesa Civil e laudos 

municipais delimitando as áreas de 

risco ou insalubres. 

 

2) Famílias com mulheres 

responsáveis pela unidade familiar. 
 

Famílias com mulheres que 

representam a única responsável 

pela unidade familiar, quais sejam 

aquelas que tenham filhos e que não 

são casadas ou que não convivam 

em união estável. 
 

Instrumento jurídico que confirme a 

situação de abandono do lar pelo 

cônjuge e comprovante de estado civil. 
 

3) Famílias/indivíduos de que façam 

parte pessoas com deficiência. 
 

Famílias de que façam parte pessoas 

com deficiência. 
 

Laudo médico contendo (CID), tipo de 

deficiência e CRM do médico. 
 

 

 

 



 

 

 

4) Famílias/indivíduos que pagam 

aluguel da sua moradia com 

recursos próprios. 
 

Famílias/indivíduos que moram de 

aluguel. 
 

Contrato de aluguel dos membros da 

familia e recibos de pagamento. 
 

5) Beneficiários vigentes do 

Programa Aluguel Social 
 

Beneficiários do Programa 

Municipal de Auxílio Moradia. 
 

Declaração do Município de que a 

família é atendida pelo Programa. 
 

6) Estar residindo no Município de 

Santana de Parnaíba, no mínimo, há 

01 (um) ano (desde 2013) de forma 

ininterrupta (um comprovante por 

ano, ou ainda um único documento 

que comprove todos os anos). 
 

Comprovação de residência no 

período mínimo de 01 (um) ano de 

forma ininterrupta. 
 

Documentos: contas de água, energia 

elétrica, internet, telefone, boleto ou 

extrato bancário; contrato de aluguel 

ou cessão de residência;  Declaração 

de matrícula escolar dos filhos 

menores, declaração de endereço 

fornecida pelas Unidades Básicas de 

Saúde, declaração de endereço 

fornecida Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) ou Centro 

de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).  

 

 

 


