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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 12.279, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.013 

E-doc nº 70.439/13  Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e demais 

procedimentos para a seleção dos beneficiários do 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, para as 

1.520 (mil quinhentos e vinte) unidades habitacionais dos 

empreendimentos denominados: Condomínio Residencial 

Água da Grama (560 UH), Condomínio Residencial Três 

Américas II (384 UH) e Condomínio Residencial Santana 

(576 UH). 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru, e 

 

CONSIDERANDO  que o Município de Bauru firmou o Termo de Adesão com a Caixa Econômica Federal – CEF 

visando a união de esforços para a implementação do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2.009, no Município de 

Bauru; 

 

CONSIDERANDO  que compete ao Município, por meio do Grupo Multissetorial criado pela Portaria nº 41/2.009, 

selecionar os beneficiários finais observados os critérios de elegibilidade e seleção da demanda 

definidos pelo Ministério das Cidades nas Portarias nº 93 e 140/2.010; 

 

D E C R E TA 

 

Art. 1º  A seleção dos beneficiários do PMCMV seguirá as seguintes etapas: 

 

I -  Os 27.640 inscritos para participação no sorteio, serão divididos em dois grupos: grupo I e 

grupo II;  

 

II -  Grupo I: Inscritos em situação de maior vulnerabilidade social, caracterizados por famílias 

com filhos de 0 a 18 anos e, ou beneficiários do bolsa família para as quais serão destinados 

70% das unidades habitacionais em sorteio; 

 

III -  Grupo II: Inscritos solteiros, famílias sem filhos e demais inscritos, para os quais serão 

destinados 30% das unidades habitacionais em sorteio; 

 

IV -  60% das unidades habitacionais, serão destinadas  para mulheres chefes de famílias; 

 

V -  3% das unidades habitacionais, serão destinadas para as pessoas com deficiência; 

 

VI -  10% das unidades habitacionais, serão destinadas para os idosos;  

 

VII -  27% das unidades habitacionais para as demais famílias; 

 

VIII -  Conforme Resolução 06, publicada no Diário Oficial do Município de 28, de maio de 

2.013, as inscrições foram realizadas somente pela internet, através do site da Prefeitura 

Municipal de bauru www.bauru.sp.gov.br; 

 

IX -  A apuração dos dados cadastrais dos inscritos, estão a encargo do Grupo Multissetorial do 

Programa MCMV. 

 

§ 1°  O número de candidatos sorteados, deverá corresponder à quantidade de unidades habitacionais 

disponíveis em cada empreendimento, acrescidas de 100% (cem por cento), para a lista de reserva, 

objetivando a substituição dos candidatos que apresentarem informações incompatíveis ou razões 

para impugnação. 
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§ 2°  O sorteio será realizado no dia 26 de outubro de 2.013, às 8h, no Estádio Dr. Alfredo de Castilho 

“Campo do Noroeste”, Rua Benedito Eleutério, quarteirão 03, s/nº, Vila Pacífico, nesta cidade. 

 

Art. 2°  Os candidatos a beneficiários das unidades habitacionais, compreendem as famílias com renda 

mensal bruta limitada a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

 

Art. 3º  Participarão dos sorteios aquelas pessoas que fizeram inscrição pelo site da Prefeitura Municipal de 

Bauru, no período de 01 de maio a 14 de junho de 2.013, conforme Resolução nº 04, de 30 de abril 

de 2.013 e Resolução nº 06, de 28 de maio de 2.013, publicadas no Diário Oficial do Município. 

 

Art. 4º  A relação dos candidatos sorteados será divulgada pelos órgãos oficiais do Município e os mesmos 

deverão comparecer na Sede da Coordenação do Programa “Minha Casa Minha Vida”, localizada na 

Rua Joaquim da Silva Martha, nº 13-47, Vila Santa Isabel, nesta cidade de Bauru, conforme item I, 

II e III: 

 

I -  De 04/11/13 à 12/11/13 - sorteados do Residencial Água da Grama; 

 

II -  De 18/11/13 à 26/11/13 – sorteados do Residencial Três Américas II; 

 

III -  De 27/11/13 à 05/12/13 – sorteados do Residencial Santana. 

 

§ 1º  Os sorteados que efetivaram o cadastro Único, Cadúnico (NIS), deverão comparecer na Sede da 

Coordenação do Programa “Minha Casa Minha Vida”, munidos dos seguintes documentos originais 

e de cópias, de todos os moradores da residência: 

 

I -  RG, CPF e Certidão de Casamento ou Nascimento. 

 

§ 2º   Os sorteados que ainda não efetivaram o cadastro Único, Cadúnico (NIS), deverão comparecer na 

Sede da Coordenação do Programa “Minha Casa Minha Vida”, munidos dos seguintes documentos 

originais e de cópias, de todos os moradores da residência: 

 

I -  Responsável legal: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço, Carteira 

Profissional e Holerite atualizado; 

 

II -  Companheiro ou esposo: RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira Profissional e Holerite 

atualizado; 

 

III -  Filhos menores de 16 (dezesseis) anos: Certidão de Nascimento, RG, Declaração Escolar; 

 

IV -  Filhos maiores de 16 (dezesseis) anos: Certidão de Nascimento, RG, CPF, Título de Eleitor, 

Carteira Profissional, Holerite atualizado e Declaração Escolar; 

 

V -  Filhos maiores de 18 (dezoito) anos: RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira Profissional, 

Holerite atualizado; 

 

VI -  Caso haja mais pessoas residindo na casa: RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira Profissional, 

Holerite atualizado; 

 

VII -  Aposentados e pensionistas: Número do Benefício; 

 

VIII -  Se tiver criança que não more com a mãe, mas resida na casa: Termo de Guarda; e, 

 

IX -  Prova do estado civil de todos os moradores da residência, que pode ser a certidão de 

nascimento, casamento, óbito ou união estável. 
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§ 3º  Deverá ser apresentado documento que comprove a residência no Município de Bauru. 

 

§ 4º  Os inscritos assumem a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, sendo que 

serão excluídos de qualquer etapa do processo quando não conseguirem a comprovação dos 

requisitos exigidos. 

 

Art. 5º  Os critérios de elegibilidade para a entrega das 1.520 (mil quinhentos e vinte) unidades habitacionais 

dos Condomínios Residenciais Água da Grama, Três Américas II e Santana, foram elaborados pelo 

Grupo Multissetorial do PMCMV e aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação. 

 

Art. 6º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 21 de outubro de 2.013. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 


