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ANEXO I -  DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
EMPREENDIMENTO SP-BELA VISTA E 

EDITAL Nº 02/2017 
 

 
Documentos Pessoais 

O candidato, seu cônjuge/companheiro(a) e demais componentes de renda 
devem apresentar os seguintes documentos: 
a) Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 
b) CPF - Cadastro de Pessoa Física 
c) Outros documentos oficiais que contenham as informações acima. 

 
Comprovação da situação familiar  

Para comprovar a composição da família o candidato deve apresentar os 
seguintes documentos:  
a) Por estado civil 

Todos os componentes familiares devem apresentar, conforme seu estado 
civil, um dos documentos abaixo: 
1. Casados: 

i. Certidão de casamento atualizada; 
ii. Escritura de pacto antenupcial, quando houver. 

2. Solteiros: 
i. Certidão de nascimento atualizada. 

3.   Separados judicialmente, desquitados ou divorciados: 
i. Certidão de casamento com a devida averbação atualizada. 

4. Viúvos: 
i. Certidão de casamento; 
ii. Certidão de óbito do cônjuge. 
 

b) Por Situação Familiar 
1. União estável (heteroafetiva ou homoafetiva) 

O casal deve apresentar um dos documentos a seguir: 
i. Certidão de nascimento de filho em comum; 
ii. Registro na carteira de trabalho da dependência do companheiro 

para fins de INSS; 
iii. Declaração positiva de união estável pública ou particular (Anexo 

a ser disponibilizado pelo site). 
2. Família afetiva 
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Requerimento – Declaração de Habitação Conjunta (Anexo a ser 
disponibilizado pelo site). 

3. Família anaparental 
i. Declaração de Habitação Familiar Conjunta (Anexo a ser 

disponibilizado pelo site) ou  
ii. Declaração de Guarda de Menor(es) se o componente for menor 

de idade (Anexo a ser disponibilizado pelo site). 
4. Família monoparental 

i. Declaração de habitação familiar conjunta; (Anexo a ser 
disponibilizado pelo site) 

ii. Declaração de Guarda de Menor(es) se o(s) componente(s) 
for(em) menor(es) de idade (Anexo a ser disponibilizado pelo 
site). 

5. Indivíduo só 
a) Declaração de condição de indivíduo só (Anexo a ser 

disponibilizado pelo site) ou Relatório da Promoção Social e/ou 
Secretaria da Habitação Municipal que ateste a condição de 
indivíduo só; 

b) Comprovantes de que é economicamente capaz de assumir as 
despesas com moradia: 

i. Contas de consumo em seu nome; 
ii. Contrato de locação de aluguel em seu nome. 

c) Comprovação de que não residem com qualquer outro indivíduo, 
tais como: 

i. Certidão de óbito dos pais; 
ii. Comprovante de endereço dos pais em outro domicílio, 
iii. Processo de separação para verificação de guarda de filhos 

menores. 
    

Notas: 
a) Independente do estado civil todo componente de renda que não 

mantém união estável deve assinar a Declaração Negativa de 
União Estável (Anexo a ser disponibilizado pelo site) 

b) Para o caso de componente do financiamento e/ou seu respectivo 
cônjuge ou companheiro(a), impedidos física e/ou legalmente de 
assinar os instrumentos contratuais, deve ser solicitada 
procuração pública, como em casos de Pessoa analfabeta, 
Pessoa com deficiência visual ou física que a impeça de assinar 
ou ausentes. 
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c) No caso de componente(s) de renda casado(s), que encontra-se 
separado de fato de seu cônjuge, deve formalizar a separação 
judicial ou no cartório (conforme a Lei Nº. 11.441 de 04 de janeiro 
de 2007 – DOU de 05/01/2007) e apresentar a certidão atualizada 
na qual conste a averbação da separação ou divórcio do casal; 
ouApresentar o protocolo de ação de separação judicial com 
alvará de suprimento de outorga expedido pelo Juiz. 

d) A certidão de casamento e/ou de nascimento dos componentes 
familiares deve estar atualizada há pelo menos 120 dias.  

e) Maiores de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) anos de idade, 
deve apresentar um dos seguintes documentos emancipatórios: 
i. Escritura de emancipação expedida por Cartório de 

Registro das Pessoas Naturais; 
ii. Sentença judicial devidamente averbada na Certidão de 

Nascimento 
 
Comprovação do vínculo empregatício e de trabalho nos distritos objeto do Edital 

O beneficiário, seu cônjuge/companheiro, coparticipantes do financiamento e 
seus respectivos cônjuges/companheiros, independentemente de trabalharem 
registrados, devem apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
Os componentes de renda para financiamento devem apresentar a 
documentação conforme o vinculo empregatício para comprovação de renda e 
trabalho nos distritos deste edital: 
a) Assalariado com Registro na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 

da qualificação civil, do contrato de trabalho, da página seguinte em 
branco e da última alteração salarial. 

2. Três últimos comprovantes de renda (holerites), comprovantes de 
pagamento ou envelopes de pagamento. Caso conste o recebimento 
de comissões, apresentar os seis últimos comprovantes de renda. 

3. Declaração do empregador atestando o vínculo empregatício (Anexo a 
ser disponibilizado pelo site), o cargo/função, a data de admissão, a 
renda referente aos três últimos meses (identificando os valores 
mensalmente) e a previsão referente ao mês corrente. Declarar, ainda, 
se o empregado está cumprindo aviso prévio e se o contrato de trabalho 
é regido por lei federal específica, convenção ou acordo coletivo que 
defina a política salarial para a categoria profissional à qual pertence o 
trabalhador, nos termos da Lei nº. 12.640 de 11 de julho de 2007, que 
regulamenta o Salário Mínimo Estadual. 
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Quando o empregador for:  
i. Pessoa Jurídica, a declaração deve ter o carimbo do CNPJ, o nome 

completo e o cargo/função de quem a assina, e ser feita, 
preferencialmente, em papel timbrado (Anexo a ser disponibilizado 
pelo site); 

ii. Pessoa Física, a declaração deve conter a identificação do 
empregador (nome completo, RG, CPF e endereço) e ter 
reconhecimento de firma da assinatura, caso não seja assinada à 
vista do técnico da CDHU (Anexo a ser disponibilizado pelo site). 

Nota: Quando os valores dos rendimentos na declaração do 
empregador forem diferentes dos que constam no comprovante 
de renda (holerite), o empregador deve justificar a divergência. 

4. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
b) Assalariado em Regime Estatutário (Funcionário Público Municipal, 

Estadual e Federal) 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 

da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa se for o caso, e 
da página seguinte em branco. 

2. Três últimos comprovantes de renda: holerites, comprovantes de 
pagamento ou envelopes de pagamento. Caso conste o recebimento 
prêmios e comissões, apresentar os seis últimos comprovantes de 
pagamento (holerites) ou envelopes de pagamento. 

3. Declaração do empregador com o carimbo do CNPJ (Anexo a ser 
disponibilizado pelo site) e, preferencialmente em papel timbrado, 
atestando o vínculo empregatício, o cargo/função, a data de admissão, 
a renda referente aos 03 (três) últimos meses (identificando os valores 
mensalmente), e a previsão referente ao mês corrente. Declarar, ainda, 
se o contrato de trabalho é regido por lei federal específica, convenção 
ou acordo coletivo que defina a política salarial para a categoria 
profissional à qual pertence o trabalhador, nos termos da Lei nº. 12.640 
de 11 de julho de 2007, que regulamenta o Salário Mínimo Estadual. A 
declaração deve conter o nome completo e função/cargo de quem a 
assina. 
Nota: Quando os valores dos rendimentos na declaração do 

empregador forem diferentes dos que constam no comprovante 
de renda (holerite), a empresa deve justificar a divergência. 

4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pelo 
INSS. 

5. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
c) Autônomo formal (Prestador de Serviços) 
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1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e a cópia das páginas: da 
foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 

2. Inscrição junto à Prefeitura Municipal para prestação de serviços 
autônomos (Prestador de Serviços). 

3. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pelo 

INSS. 
Nota: Para condutores autônomos de veículos será admitida 

comprovação de renda por meio de Declaração do Sindicato da 
Classe, que ateste ser a renda proveniente do exercício da 
profissão, que o entrevistado está filiado ao sindicato há no mínimo 
um ano. 

d) Autônomo informal 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 

da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
3. Autodeclaração (Anexo a ser disponibilizado pelo site) constando: 

nome completo, RG, CPF, endereço, função e/ou atividade que 
desempenha, cidade em que exerce a atividade, que a referida 
atividade é autônoma sem vínculo empregatício, tempo de trabalho, 
valores recebidos nos últimos três meses, previsão para o próximo 
mês, discriminados mês a mês, assinada pelo declarante e duas 
testemunhas, devidamente identificadas com nome, RG, CPF e 
endereço completo. 
Nota: A autodeclaração deve ainda conter termo no qual declara 

estar suficientemente esclarecido de que eventual falsidade 
nestas declarações, além de ensejar rescisão do contrato de 
atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, 
configura crime previsto no Código Penal Brasileiro. 

4. Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses; 
5. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pelo 

INSS. 
e) Microempresário  

1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 
da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 

2. Declaração de Imposto de Renda da empresa e recibo de entrega; 



 

20 
 

3. Ata de constituição da empresa com as respectivas alterações ou 
Contrato Social com as respectivas alterações, se for o caso; 

4. DECORE - Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos 
com etiqueta autoadesiva de Declaração de Habilitação Profissional – 
DHP; 

5. CNPJ (pode ser impresso através do site da Receita Federal).  
6. Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses; 
7. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pelo 

INSS. 
f) Microempreendedor individual 

1. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
2. Declaração Anual Simplificada do MEI (DAS-MEI); 
3. CNPJ (pode ser impresso através do site da Receita Federal). 

g) Trabalhador rural com vínculo empregatício 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 

da qualificação civil, do contrato de trabalho e da última alteração 
salarial. 

2. Três últimos comprovantes de renda (holerites), comprovantes de 
pagamento ou envelopes de pagamento. Caso conste o recebimento 
de comissões, apresentar os seis últimos comprovantes de renda. 

3. Declaração do empregador (Anexo a ser disponibilizado pelo site) 
atestando o vínculo empregatício, o cargo/função, a data de admissão, 
a renda referente aos 03 (três) últimos meses (identificando os valores 
mensalmente) e a previsão referente ao mês corrente. Declarar, ainda, 
se o empregado está cumprindo aviso prévio e se o contrato de trabalho 
é regido por lei federal específica, convenção ou acordo coletivo que 
defina a política salarial para a categoria profissional à qual pertence o 
trabalhador, nos termos da Lei nº. 12.640 de 11 de julho de 2007, que 
regulamenta o Salário Mínimo Estadual. 
Quando o empregador for:  

i. Pessoa Jurídica, a declaração (Anexo a ser disponibilizado pelo 
site) deve ter o carimbo do CNPJ, o nome completo e o 
cargo/função de quem a assina, e ser feita, preferencialmente, em 
papel timbrado;  

ii. Pessoa Física, a declaração (Anexo a ser disponibilizado pelo 
site) deve conter a identificação do empregador (nome completo, 
RG, CPF e endereço) e ter reconhecimento de firma da 
assinatura, caso não seja assinada à vista do técnico da CDHU. 

h) Trabalhador avulso rural sem vínculo empregatício (boia-fria ou 
safreiro) 
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1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 
da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 

2. Contrato de trabalho; 
3. Declaração do sindicato, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ 

com as assinaturas identificadas do sindicalista com firma reconhecida, 
caso não seja assinada à vista do técnico da CDHU e duas 
testemunhas identificadas com nome, RG, CPF e endereço completo, 
constando: 

i. Data em que o trabalhador se filiou ao sindicato; 
ii. Período da safra no município; 
iii. Valores dos rendimentos dos 03 últimos meses. 

4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expedido pelo 
INSS; 

5. Recibo de pagamento dos 03 últimos meses. 
i) Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da 

Assistência Social – BPC/LOAS 
1. Comprovante de Pagamento emitido pelo INSS (Posto do INSS ou 

site do INSS). 
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j) Aposentados/pensionistas de Instituto de Previdência 
Municipal/Estadual/ Federal 
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 

da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
Nota: O idoso, aposentado, que não esteja trabalhando, e não 

possua a Carteira de Trabalho pode apresentar o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais). 

3. Três últimos comprovantes de pagamentos (holerites). 
k) Aposentados e pensionistas em regime geral 

1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas da foto, 
da qualificação civil, do contrato de trabalho com baixa e da página 
seguinte em branco. 
Nota: O idoso, aposentado, que não esteja trabalhando, e não 

possua a Carteira de Trabalho pode apresentar o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais). 

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega; 
3. Comprovante de Pagamento emitido pelo INSS (Posto do INSS ou site 

do INSS). 
 
Comprovação das despesas/gastos da família 

Documentos que devem ser apresentados de todas as pessoas com renda na 
família e respectivos cônjuges/companheiros(as) para comprovação das 
despesas/gastos da família: 
1. Contas de água, luz e telefone (celular e/ou fixo); 
2. Boleto ou recibo de pagamento de aluguel; 
3. Recibo de pagamento de condomínio; 
4. Carnês (lojas de móveis, utensílios e eletrodomésticos, vestuário etc.); 
5. Valores referentes a financiamento (carro, moto etc.) e empréstimo de 

banco; 
6. Valor dos gastos mensais com cartão de crédito; 
7. Comprovante de gastos com Educação (escolas, universidades, cursos de 

inglês, aulas de música, dança, esporte, academia, informática, aulas 
particulares etc.); 

8. Comprovantes de gastos com saúde (mensalidade de plano de saúde e/ou 
odontológico, exames, consultas médicas, dentistas etc.). 

 
Comprovação de residência 

Apresentar comprovante de Residência atualizado em nome do titular com CEP. 
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Para quem optar pelo uso do FGTS  

Apresentar os seguintes documentos: 
1.    Extrato do FGTS analítico atualizado – Retirado na Caixa Econômica 

Federal  
2.    Cartão do PIS.  
3.    Última Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Física  
 
DOCUMENTOS ADICIONAIS PODERÃO SER SOLICITADOS DURANTE O PROCESSO 

DE HABILITAÇÃO. 
 

 
 


