
 
 

                                                                                                                        

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Parceria Público Privada do Centro de São Paulo 

Empreendimento SP-Bela Vista G 
 
 
1. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO PARA ANÁLISE CADASTRAL 
 
1.1. Documentação de identificação pessoal (todos os familiares com renda e seus respectivos 
cônjuges/companheiras(os) devem apresentar a documentação abaixo solicitada): 
 RG - Carteira de Identidade (original e cópia simples); 
 CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia simples). 
 
 
1.2. Comprovante de Residência atualizado e em nome do titular 
 O documento apresentado deve conter, necessariamente, o CEP. 
 
 
1.3. Documentação exigida com base no estado civil: (para todos os indivíduos do núcleo 
familiar): 
 
1.3.1. Para os componentes de renda: 
 
a) casados 
 Certidão de Casamento atualizada – emitida em até 120 dias (original e cópia simples); 
 Escritura de Pacto Antenupcial, quando houver (original e cópia simples). 
 
b) solteiros 
 Certidão de Nascimento atualizada – emitida em até 120 dias (original e cópia simples). 
 
c) separados judicialmente, desquitados ou divorciados 
 Certidão de Casamento atualizada – emitida em até 120 dias - com a devida averbação: 
separado judicialmente, desquitado ou divorciado (original e cópia simples). 
 
d) viúvos 
 Certidão de Casamento atualizada – emitida em até 120 dias (original e cópia simples). 
 Certidão de Óbito do cônjuge (original e cópia simples). 
 
1.3.2. Para os demais componentes do núcleo familiar: 
 
a) casados 
 Certidão de Casamento (original e cópia simples); 
 
b) solteiros 
 Certidão de Nascimento (original e cópia simples). 
 
c) separados judicialmente, desquitados ou divorciados 
 Certidão de Casamento com a devida averbação: separado judicialmente, desquitado ou 
divorciado (original e cópia simples). 
 
d) viúvos 
 Certidão de Casamento (original e cópia simples). 
 Certidão de Óbito do cônjuge (original e cópia simples). 
 
 
 



 
 

                                                                                                                        

1.4. Documentação para comprovação de composição familiar (para familiares com renda e seus 
respectivos companheiras(os): 
 
a) Famílias resultantes de união estável (Companheiros que convivem maritalmente (em união estável) e não 
são civil e legalmente casados) 
 Certidão de Nascimento de filho em comum (se houver) 
 Declaração de União Estável - Anexo I. 

 

b) Famílias monoparentais (Mãe ou pai com seus filhos - Família constituída por uma mãe ou por um pai e por 
um ou mais de seus filhos, que vivem familiarmente sob o mesmo teto, de maneira pública, duradoura e contínua) 
 Declaração de Habitação Familiar Conjunta (filho maior) – Anexo II ou 
 Declaração de Guarda de Menor(es) Conjunta (filho menor) – Anexo III; 

 

c) Famílias anaparentais (Avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, primos e demais famílias anaparentais - Família 
constituída por integrantes ligados pelo parentesco consangüíneo, que vivem familiarmente sob o mesmo teto, de 
maneira pública, duradoura e contínua, mas sem a presença de nenhum dos pais dos integrantes) 
 Declaração de Habitação Familiar Conjunta (familiar maior) – Anexo II ou 
 Declaração de Guarda de Menor(es) Conjunta (familiar menor) – Anexo III; 

 

d) Indivíduos sós (Indivíduos que têm 30 anos ou mais, não vivem em união estável, são viúvos, divorciados, 

desquitados, separados judicialmente ou solteiros) 

1) que não têm filhos ou;  

2) que têm filhos menores de 25 anos, mas deles não detêm a guarda nem com eles residem sob 
o mesmo teto; ou  

3) que têm filhos, mas os filhos já constituíram família ou já têm 25 anos ou mais 
 Declaração de Condição de Indivíduo Só – Anexo IV 

 

e) Famílias afetivas (Constituídas por indivíduos que reciprocamente se consideram afamiliados, que são unidos 
por afinidade ou por vontade expressa e que residem familiarmente sob o mesmo teto, de maneira pública, duradoura e 
contínua) 
 Requerimento - Declaração de Habitação Conjunta – Anexo V 
 
 
1.5. Documento comprobatório da lotação 
 Declaração de Local de Trabalho – Anexo VI  
 
 
1.6. Declaração Negativa de Propriedade de Imóveis  
 Uma declaração para cada membro familiar que apresenta renda para o financiamento e os 
respectivos cônjuges e/ou companheiros(as) – Anexo VII 
 
 
2. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO E CO-PARTIPANTE PARA ANÁLISE DE 
RENDA (COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR) 
 
2.1. Empregado com Contrato Formal de Trabalho (Registro em Carteira de Trabalho ou Funcionário 
Público sem Registro em Carteira de Trabalho) 
 Original e cópia simples das seguintes páginas da Carteira de Trabalho: da foto, da qualificação 
civil, do registro do contrato de trabalho e da última alteração salarial atualizada;  
 Holleriths referentes aos últimos 3 meses (original e cópia simples); 
 Declaração em papel timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ, atestando o vínculo 
empregatício, o cargo e/ou função, data de admissão, a renda bruta referente aos 3 últimos meses 
e a previsão de rendimentos para o próximo mês, discriminados mês a mês, informando se o 
funcionário se encontra em aviso prévio ou sob processo administrativo. A declaração deve ser 



 
 

                                                                                                                        

assinada pelo responsável da empresa com nome e função/cargo do mesmo especificados 
(enviar via original). 
 
2.2. Empregado de Empresa com Contrato Informal de Trabalho (Sem Registro em Carteira de 
Trabalho) 
 Declaração em papel timbrado da empresa, com carimbo do CNPJ ou assinatura do declarante 
e 2 testemunhas, informando a não existência de vínculo empregatício, o cargo e/ou função, a 
data de admissão, a renda dos 3 últimos meses e a previsão de rendimentos do próximo mês, 
discriminados mês a mês. A declaração deve ser assinada pelo responsável da empresa com 
nome e função/cargo do mesmo especificados. (enviar via original); 
 Original e cópia simples das seguintes páginas da Carteira de Trabalho: da foto, da qualificação 
civil, do registro do último contrato de trabalho e da página posterior a esta; 
 Holleriths referentes aos últimos 3 meses, quando houver (original e cópia simples). 
 
2.3. Empregado de Pessoa Física com Contrato Formal de Trabalho (Com Registro em 
Carteira de Trabalho) 
 Original e cópia simples das seguintes páginas da Carteira de Trabalho: da foto, da qualificação 
civil, do registro do contrato de trabalho e da última alteração salarial atualizada; 
 Declaração constando: nome, RG, CPF, endereço do empregador e nome; RG; CPF do(a) 
empregado(a); data de admissão; função ou cargo que o funcionário desempenha; que trabalha 
com vínculo empregatício; a renda dos 3 últimos meses e a previsão de rendimento para o 
próximo mês; discriminados mês a mês e informando se o funcionário está de aviso prévio. O 
empregador deve assinar a declaração com reconhecimento de firma (enviar via original). 
 
2.4. Autônomo formal  
 Inscrição na Prefeitura (original e cópia simples); 
 Declaração emitida por Contador, com carimbo do C.R.C., especificando as informações 
referente à atividade desenvolvida pelo candidato e atestando os valores recebidos nos 3 últimos 
meses e previsão para o próximo mês. (enviar a via original); 
 Certidão Negativa de Débito do INSS (original e cópia simples); 
 Original e cópia simples das seguintes páginas da Carteira de Trabalho: da foto, da qualificação 
civil, do registro do último contrato de trabalho e da página posterior à esta. 
 
2.5. Autônomo informal  
 Auto-declaração 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 3 meses, previsão para o próximo 
mês, discriminados mês a mês, assinada pelo declarante e duas (2) testemunhas, devidamente 
identificadas com nome, RG, CPF e endereço. Declara, por fim, 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 o CRIME DE FALSIDADE 
IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o conseqüente pedido 
de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. O declarante e 2 
testemunhas assinam, identificadas com nome completo, RG, CPF e endereço (enviar a via 
original); 
 Original e cópia simples das seguintes páginas da Carteira Profissional: da foto, da qualificação 
civil, do registro do último contrato de trabalho e da página posterior a esta. 
 
2.6. Aposentados e Pensionistas do Regime Geral (INSS) 
 Carteira de Trabalho original e cópia das seguintes páginas: da foto, da qualificação civil, do 
registro do último contrato de trabalho e da página posterior a esta; 
 Histórico de pagamento de benefício fornecido pelo INSS (site www.dataprevi.gov.br); 
 Servidor público aposentado ou pensionista, apresentar os três (3) últimos contracheques 
(original e cópia simples). 
 

 



 
 

                                                                                                                        

2.7. Aposentados e Pensionistas de Instituto de Previdência Municipal, Estadual e Federal 

Carteira de Trabalho original e cópia das seguintes páginas: da foto, da qualificação civil, do 
registro do último contrato de trabalho e da página posterior a esta; 
03 últimos comprovantes de pagamentos (holleriths) 
 
 
3. DEFICIENTE PERMANENTE (sorteado na cota para deficiente) 
 
Avaliação e emissão do laudo médico comprobatório (conforme modelo Anexo VIII), que ateste a 
deficiência (permanente), conforme critérios abaixo, emitido pela Unidade de Saúde Pública: 
 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho das funções; 
 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 
 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 
 
e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências 
 
 
4. PARA UTILIZAÇÃO DO FGTS (para quem optar pela utilização) 

 Extrato do FGTS analítico atualizado – Retirado na Caixa Econômica Federal 
 Cartão do PIS. 
 Última Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
 
 
 
Documentos adicionais poderão ser solicitados como, por exemplo, Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, dentre outros. 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
 

Nós_______________________________________________________________ ,____________________, 
(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
             (estado civil)          (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº___________________ 

e __________________________________________________________________ ,___________________, 
                 (nome)        (nacionalidade) 

,______________________, ________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade  
                 (estado civil)             (profissão) 

RG nº______________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _________________, 

residentes à _________________________________________________________________, 
(endereço completo) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(endereço completo) 

 

DECLARAMOS que vivemos desde _____/______/________ em união estável, em convivência familiar sob o mesmo 

teto, de maneira pública, duradoura e contínua, e que a identidade de nosso endereço decorre desse fato, nos termos 

do Código Civil. 

DECLARAMO-NOS, por fim, suficientemente esclarecidos de que eventual falsidade nestas declarações, além de 

ensejar rescisão do contrato de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, configura o CRIME DE 

FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o conseqüente pedido de 

abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. 

 

______________________, ________ de ________________ de 20________. 
 
__________________________________  ___________________________________ 

    Assinatura do proponente             Assinatura do proponente 
 

 
 
TESTEMUNHA 1 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 
RG: ____________________ 
 
CPF: _____________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 

 
 
TESTEMUNHA 2 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 
RG: ____________________ 
 
CPF: _____________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE HABITAÇÃO FAMILIAR CONJUNTA (Famílias Monoparentais e Aparentais) 
 
Nós_______________________________________________________________ ,____________________, 

(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                  (estado civil)                                     (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ , 

__________________________________________________________________ ,_____________________, 
(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                   (estado civil)              (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ 

e __________________________________________________________________ ,___________________, 
                 (nome)        (nacionalidade) 

,______________________, ________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade  
                       (estado civil)            (profissão) 

RG nº______________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________, 

residentes à ________________________________________________________________________, 
(endereço completo) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(endereço completo) 

DECLARAMOS que o nosso parentesco é ________________________ e ____________________ e que 
vivo (emos) familiarmente sob o mesmo teto desde _______/______/____________, de maneira duradoura 
e contínua, sendo esta nossa convivência familiar sob o mesmo teto de conhecimento público, sendo que a 
identidade de nosso endereço decorre desse fato, nos termos do Código Civil. 

DECLARAMO-NOS, por fim, suficientemente esclarecidos de que eventual falsidade nestas declarações, além de 
ensejar rescisão do contrato de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, configura o CRIME 
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o conseqüente 
pedido de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. 

 
_____________________________, ________ de ___________________ de 20________. 
 

 
______________________________________  _______________________________________ 

    Assinatura do proponente             Assinatura do proponente 
 

 

_______________________________________  
             Assinatura do proponente  

 
TESTEMUNHA 1 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 
 
 

TESTEMUNHA 2 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO III 
 

 

DECLARAÇÃO DE GUARDA DE MENOR(ES) (Famílias Monoparentais e Aparentais) 
 
Nós_______________________________________________________________ ,____________________, 

(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                    (estado civil)             (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ 

e __________________________________________________________________ ,___________________, 
                 (nome)        (nacionalidade) 

,______________________, ________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade  
                 (estado civil)             (profissão) 

RG nº______________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº ________________________, 

residentes à ________________________________________________________________________, 
(endereço completo) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(endereço completo) 

 

DECLARO(AMOS) que detenho(emos) a guarda do(s,a,as) menor(es) abaixo identificados, desde 
_____/_____/_________, ____/_____/__________, e, ____/____/__________, respectivamente, que o 
meu(nosso) parentesco com o(s,a,as) menor(es) é ____________________ e ___________________, e 
que com ele(s,a,as) vivo(emos) familiarmente sob o mesmo teto, de maneira duradoura e contínua, sendo 
esta convivência familiar conhecimento público. 
 

_________________________________________________________________,  _____/_____/______ 
(nome do menor)              data de nascimento do menor 

 
_________________________________________________________________,  _____/_____/______ 

(nome do menor)              data de nascimento do menor 

 
_________________________________________________________________,  _____/_____/______ 

(nome do menor)              data de nascimento do menor 
 

DECLARO(AMO)-ME(NOS), por fim, suficientemente esclarecidos de que eventual falsidade nestas declarações, além 
de ensejar rescisão do contrato de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, configura o CRIME DE 
FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o conseqüente pedido de 
abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. 

 

_____________________________, ________ de ___________________ de 20________. 
 
 

______________________________________  _______________________________________ 
    Assinatura do declarante             Assinatura do declarante 

 

 

 
TESTEMUNHA 1 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 
 
 

TESTEMUNHA 2 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INDIVÍDUO SÓ  
(Famílias constituídas por Indivíduos Sós) 

 
Eu _______________________________________________________________ ,____________________, 

(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                    (estado civil)             (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ 

residente à __________________________________________________________________________, 
(endereço completo) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(endereço completo) 

 
DECLARO que, nesta data, tenho 30 anos ou mais, que não vivo em união estável, e que: 
 

 •Sou solteira(o), separada(o) judicialmente, desquitada(o), divorciada(o) ou viúva(o) e não tenho filho(s). 

 • Sou solteira(o), separada(o) judicialmente, desquitada(o), divorciada(o) ou viúva(o) e tenho filho(s) 
menores de 25 anos, mas dele(s) não detenho a guarda nem com ele(s) resido sob o mesmo teto. 

 • Sou solteira(o), separada(o) judicialmente, desquitada(o), divorciada(o) ou viúva(o) e tenho filho(s), 
mas ele(s) já constituiu(íram) nova família ou já tem(êm) 25 anos ou mais. 
 

DECLARO também que, sem prejuízo das sanções abaixo, estou ciente que a minha inscrição será 
excluída do sorteio, a qualquer tempo, mesmo depois do sorteio, se for constatado que: 

a) Foram prestadas declarações falsas nesta declaração; e 
b) For apurado que este declarante também se inscreveu como integrante de outra família, como 
condição necessária para que essa outra família também participasse do sorteio. 
 

DECLARO-ME, por fim, suficientemente esclarecido de que eventual falsidade nestas declarações, além de 
ensejar rescisão do contrato de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, configura o 
CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o 
conseqüente pedido de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. 
 

_____________________________, ________ de ___________________ de 20________. 
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do proponente 
 
 
TESTEMUNHA 1 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 
 
 

TESTEMUNHA 2 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________



 
 

                                                                                                                        

ANEXO V 
 

REQUERIMENTO - DECLARAÇÃO DE HABITAÇÃO CONJUNTA 
(Famílias Afetivas) 

Ilmo. Sr. Gerente Regional da CDHU 
 

Nós______________________________________________________________ ,______________________, 
(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                  (estado civil)                                     (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ ,  

________________________________________________________________ ,________________________, 
(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                   (estado civil)              (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº__________________________ , 
________________________________________________________________ ,________________________, 

(nome)       (nacionalidade) 
 

______________________, _________________________________portador(a) da Cédula de Identidade  
                   (estado civil)              (profissão) 

RG nº_____________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº____________________________ 

e ________________________________________________________________ ,_______________________, 
                 (nome)           (nacionalidade) 

,______________________, ________________________________ portador(a) da Cédula de Identidade  
                       (estado civil)            (profissão) 

RG nº______________________________ e inscrito(a) no CPF sob o nº __________________________,  
 
residentes à ________________________________________________________________________, 

(endereço completo) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ , 
(endereço completo) 

 

 

VIMOS REQUERER a habilitação de nossa família, tendo em vista que fomos contemplados no sorteio de unidades  
 

habitacionais do Conjunto Habitacional____________________________________________________ nesta cidade. 

       Nome do Conjunto Habitacional 

 

DECLARAMOS que a nossa família se formou assim: 

______________________________________________________________________________________________ , 
(descrever como a família se formou e os laços pelos quais os integrantes da família reciprocamente se consideram afamiliados) 

 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 



 
 

                                                                                                                        

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________________________ , 
(descrever como a família se formou e os laços pelos quais os integrantes da família reciprocamente se consideram afamiliados) 

 

_______________________________________________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________________________________________ , 

_______________________________________________________________________________________________ , 
(descrever como a família se formou e os laços pelos quais os integrantes da família reciprocamente se consideram afamiliados) 

(se necessário, utilizar o verso) 

 

DECLARAMOS que vivemos familiarmente sob o mesmo teto, de maneira duradoura e contínua, desde 

_____/______/_______, sendo esta nossa convivência familiar sob o mesmo teto de conhecimento público, 

sendo que a identidade de nosso endereço decorre desse fato, nos termos do Código Civil.  

DECLARAMOS que estamos cientes que a CDHU poderá realizar diligências, bem como nos solicitar outros 

documentos, os quais desde já nos colocamos à disposição para providenciar, que comprovem a constituição de nossa 

família e a convivência familiar de seus membros sob o mesmo teto, de maneira duradoura, pública e contínua. 

DECLARAMO-NOS, por fim, suficientemente esclarecidos de que eventual falsidade nestas declarações, além de 

ensejar rescisão do contrato de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, configura o CRIME DE 

FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro e o conseqüente pedido de 

abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL, junto à Polícia Federal. 

 
Assim, instruindo o presente com todos os documentos exigidos pela CDHU, 
 
P. Deferimento. 
 
_____________________________, ________ de ___________________ de 20________. 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 

            Assinatura do proponente                  Assinatura do proponente 
 
 

______________________________________  _______________________________________ 
           Assinatura do proponente                 Assinatura do proponente 

 
TESTEMUNHA 1 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
 

CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 
 

TESTEMUNHA 2 NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________ 
 

RG: ____________________ 
  
CPF: _____________________ 
 

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA____________________________________________________________________________________________ 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO 

 
 

Declaramos para fim de enquadramento e obtenção de financiamento para aquisição de moradia, 

conforme EDITAL Nº 001/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, relativo à 

Parceria Público Privada do Centro de São Paulo – Bela Vista G, promovido pela Secretaria de 

Habitação do Estado e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo, que o Sr.(a) ________________________________________________, no cargo ou 

ocupação _______________________________________ está lotado à rua/Av. 

_________________________________________ nº _______, bairro 

___________________,CEP _________________________município de __________________. 

 
 
 
 
Local 
 
Data 
 
 
__________________________________ 
Qualificação e Assinatura do responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS. Em papel timbrado com carimbo do CNPJ 

 

 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________________________, 

RG nº ________________________________, declaro sob as penas da Lei que não sou 

proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário de imóvel no país. 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que a informação ora prestada, se comprovadamente falsa, 

implicará, a qualquer tempo, na rescisão do Instrumento de Financiamento de unidade 

habitacional firmado com esta CDHU, e a consequente perda dos direitos sobre o respectivo 

imóvel, conforme instituído no artigo 3º da Lei Estadual 9.075-95, em seu parágrafo 1º, a seguir 

transcrito: 

 
 
  §1º Perderá o imóvel o mutuário cuja situação ficar provada, em qualquer tempo, 
ser possuidor de imóvel adquirido antes da assinatura de contrato 
 
 
 
 
____________________________,______de ___________________de 20______ 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura do(a) declarante 

 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO VIII (parte 1) 
 

 
 

Conforme dispõe a Lei nº 10.844 de 05/07/2001, a CDHU destina 7% das 
unidades habitacionais sorteadas neste Município às famílias cadastradas/classificadas 
que possuam em seu núcleo familiar pessoas portadoras de deficiências, com laudo 
comprobatório que ateste a deficiência (permanente) conforme critérios definidos no 
Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04: 
b) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções; 

c) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz; 

d) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

e) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1. comunicação 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 

e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências 
  Diante do exposto, informamos que estes portadores de deficiências utilizarão os 
bons préstimos desta instituição, para obtenção do referido laudo. 
 

  Desde já, agradecemos a atenção que V. Sª vier a dispensar ao pleito, renovando 
nossos cumprimentos e colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU 
SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
Rua Boa Vista, 170 – CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel. (PABX)- 2505-2000 



 
 

                                                                                                                        

ANEXO VIII (parte 2) 

 

 

 
LAUDO MÉDICO 

 
 

 

DADOS 
PESSOAIS DO 
PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA 

Nome: 

Identidade: Data Nasc.:  

Sexo: Est. Civil: 

Cidade: CEP:  

Responsável: 

 

 

 

 

PROFISSIONAL 
DA ÁERA 
MÉDICA 

Diagnóstico: 

 

 

 

 

CID:  

CONCLUSÃO: O examinado é portador de deficiência permanente conforme os 
critérios da CDHU? 

  SIM 

  NÃO 

Localidade e Data:  

 

Instituição: 

 

 

 

Nome do 
Profissional: 

 

 

Assinatura e carimbo 
do Profissional: 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 


