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Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução Conjunta SH – SEDS 61, de 9-10-2019
Estabelece o Regulamento do Programa Vida Longa
O Secretário de Estado da Habitação e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, com
fundamento no Decreto 64.509, de 01-10-2019, e considerando a necessidade de estabelecer o
Regulamento do Programa Vida Longa, resolvem:
Artigo 1º - Constituem condições mínimas de elegibilidade dos Municípios paulistas interessados
em aderir ao Programa Vida Longa o seguinte:
I - Possuir terreno hábil à implantação do equipamento comunitário de moradia gratuita, incluído
Áreas de Convivência Social, o qual deverá:
a) Atender ao seguinte requisito, conforme indicado em cláusula do modelo do instrumento do
convênio: terreno de propriedade do Município, livre e desimpedido de quaisquer ônus, com
apresentação da respectiva matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;
b) Estar inserido na malha urbana de forma a propiciar, ao público-alvo do Programa, condições
de acessibilidade, segurança e integração aos serviços e equipamentos urbanos;
c) Possuir dimensão e configuração compatíveis com a implantação do equipamento incluindo
declividade máxima de 7% respeitando o limite máximo de unidades estabelecidas no decreto,
conforme projeto-padrão elaborado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São
Paulo - CDHU.
II – Possuir Conselho Municipal de Assistência Social, Plano Municipal de Assistência Social e
Fundo Municipal de Assistência Social, conforme estabelecido pelo Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
III - Possuir Plano Municipal de Assistência Social – PMAS aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS;
IV - Possuir Conselho Municipal do Idoso em funcionamento;
V – Apresentar diagnóstico da demanda conforme os critérios definidos no Artigo 3º do Decreto
64.509/2019, observando ainda as diretrizes previstas no Manual do Programa;
VI – Comprovar que dispõe de equipe técnica em conformidade com a Norma Operacional Básica
de Recursos Humanos NOB-RH/SUAS, para oferta do serviço de Acolhimento em República.
Artigo 2º - Constituem condições para assinatura do convênio pelo Município:
I - Ter aprovado o Projeto Social pela Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme modelo
Anexo I;
II - Indicar técnico do órgão gestor da Assistência Social para ser o responsável pelo
acompanhamento da execução do Projeto Social do Programa.
§ 1º - O terrenos mencionados no inciso I do artigo 1º deverão ser submetidos à análise e
aprovação técnica da Secretaria Estadual da Habitação, ou entidade por ela designada.
Artigo 3º - A apresentação de propostas visando à inclusão do Município no Programa deverá ser
formalizada através do modelo de ofício constante do Anexo II desta resolução – endereçado à
Secretaria Estadual da Habitação e, além disso, atender ao disposto no Decreto 59.215, de 2105-2013.

§ 1º - O Município deverá inserir o Programa Vida Longa no Plano Municipal de Assistência Social
e registrar as informações do Projeto Social, conforme orientação da Secretaria de
Desenvolvimento Social.
§ 2º - Em todas as etapas de execução do Programa deverão ser obedecidos, ainda, os
procedimentos e condições estabelecidos no Manual do Programa da Secretaria Estadual da
Habitação e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
§ 3º - O Município deverá atender as diretrizes referentes à gestão do equipamento e a oferta de
serviço socioassistencial tipificado, contidas no modelo de Projeto Social, conforme Anexo I a esta
Resolução.
§ 4º - A gestão do equipamento comunitário do Programa Vida Longa constitui contrapartida e
responsabilidade intransferível do Município, podendo a execução do serviço ser realizada de
forma direta ou indireta.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a
Resolução Conjunta SH-SEDS 01/2009, publicada no D.O. de 16 de maio de 2.009.

