
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

Para a inscrição no Programa Municipal de Reforma Habitacional, os 

candidatos deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: 

 

Prova de identificação, de todos os membros que compõem a familia:  

 Carteira de identidade, de motorista ou profissional. 

 CPF; 

 

Comprovante de estado civil atualizado, um deles: 

 Certidão de nascimento ou casamento com as devidas averbações ou, 

 Declaração de estado civil. (Anexo I) 

 

Prova de rendimentos de todos os membros que compõe a familia, pelo 

menos um deles:  

 Último contra-cheque; 

 Se aposentado, Extrato INSS ou Extrato do BPC ou, 

 Declaração de que não possui renda formal, constando o valor mensal 

estimado. (Anexo II) 

 

Prova de residência, posse ou propriedade no Município: 

 Prova de tempo de residência no local declarado através de Certidão de 

Domicílio Eleitoral no Município;  

 Recibo do pagamento de tarifa de água, luz, telefone se estiver em seu 

nome; 

 Escritura Pública ou Matricula do imóvel, ou; 

 Comprovar a posse do imóvel onde pretende ser executada a reforma ou 

ampliação (Anexo III) 

 Declaração do proprietário. (Anexo IV) 

 

Comprovação de situação especial, quando for o caso: 

 Laudo ou atestado médico comprovando a doença crônica ou a deficiência 

com o respectivo CID – Cadastro Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde. 

 

Comprovante de Inscrição no CAD Único.  

 Documento emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Comprovação de benefício em Programas Sociais, quando for o caso: 

 Comprovante SIBEC (Bolsa Família) emitido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

Da Comprovação de Regularidade Fiscal:   

 Certidão Negativa Municipal de Débitos Fiscais ou Positiva com efeitos de 

negativa do titular do cadastro, emitida pelo setor de Cadastro da Prefeitura 

Municipal.  

 

 Dúvidas podem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Habitação ou através do telefones de 

contato: 3332-2624 ou 3332-2648. 




