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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 11.767, DE 18 DE JANEIRO DE 2.012 

P. 2.621/12  Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e demais 

procedimentos para a seleção dos beneficiários do 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, para os 

256 (duzentos e cinquenta e seis) apartamentos do 

Residencial Monte Verde, 240 (duzentos e quarenta) 

apartamentos do Condomínio Residencial Mirante da 

Colina, 496 (quatrocentos e noventa e seis) 

apartamentos do Condomínio Residencial 3 Américas e 

250 (duzentos e cinquenta) casas do Conjunto 

Habitacional Moradas do Buriti. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e 

 

CONSIDERANDO  as alterações promovidas pela Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2.011, expedida pelo 

Ministério das Cidades, que dispôs sobre os parâmetros de priorização e o processo de 

seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, e tendo em 

vista 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 na Portaria nº 610/11; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  A seleção dos beneficiários do PMCMV dos empreendimentos denominados Residencial 

Monte Verde, Condomínio Residencial Mirante da Colina, Condomínio Residencial 3 

Américas e Conjunto Habitacional Moradas do Buriti seguirá as seguintes etapas: 

 

I –  Atendimento das demandas dirigidas; 

 

II –  Sorteio dos candidatos a beneficiários pela lista de manifestação de interesse; 

 

III –  Apuração dos dados e informações pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - 

SEBES para a formação do CADÚNICO; 

 

IV –  Envio da relação dos sorteados, que comprovaram os requisitos perante o Município, 

para a CEF; 

 

V –  Apuração das informações pela CEF, junto aos Cadastros Federais. 

 

§ 1º O número de candidatos sorteados na etapa descrita no inciso II deverá corresponder à 

quantidade de unidades habitacionais disponíveis, acrescidas de 50% (cinquenta por cento), 

para a lista de reserva, objetivando a substituição dos candidatos que apresentarem 

informações incompatíveis. 

 

§ 2º O sorteio será realizado no dia 12 de fevereiro de 2.012, às 8:00 horas, no Estádio Dr. 

Alfredo de Castilho, situado na Rua Benedito Eleutério, quarteirão 03, s/n, Vila Pacífico, 

nesta cidade. 

 

Art. 2º Os candidatos a beneficiários das unidades habitacionais compreendem as famílias com 

renda mensal bruta limitada a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 
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Art. 3º  Participarão dos sorteios somente aquelas pessoas que fizeram manifestação de interesse 

junto à SEBES e à CEF, no período de 27 de abril a 27 de maio de 2.009, excluídos aqueles 

que já tiverem sido contemplados e aqueles desclassificados nos sorteios anteriores por 

incompatibilidades em geral. 

 

Art. 4º Os candidatos sorteados deverão comparecer na Secretaria do Bem-Estar Social, localizada 

na Avenida Alfredo Maia, quadra 1, s/n, nos dias 13 a 29 de fevereiro de 2.012, conforme 

relação a ser divulgada pelos órgãos oficiais do Município, 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 holerith atualizado; 

 

II –  Companheiro ou esposo: RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional e holerith 

atualizado; 

 

III –  Filhos menores de 16 anos: certidão de nascimento, RG e declaração escolar; 

 

IV –  Filhos maiores de 16 anos: certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, 

carteira profissional, holerith atualizado, declaração escolar; 

 

V –  Filhos maiores de 18 anos: RG, CPF, título de eleitor, carteira profissional, holerith 

atualizado; 

 

VI –  Caso haja mais pessoas residindo na casa: RG, CPF, título de eleitor, carteira 

profissional, holerith 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. 

 

§ 1º  No ato da inscrição deverá ser apresentado documento que comprove a residência no 

Município de Bauru. 

 

§ 2º  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  Do total das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Moradas do Buriti, 70 

(setenta) serão destinadas ao reassentamento ou remoção das famílias residentes em áreas 

de risco (demanda dirigida).  

 

Art. 6º  Os critérios de elegibilidade para a entrega das 1.242 (mil duzentos e quarenta e duas) 

unidades habitacionais, elaborados pelo Grupo Multissetorial do PMCMV, aprovados pelo 

Conselho Municipal de Habitação e de acordo com as Portarias do Ministério das Cidades, 

são os seguintes: 

 

I –  60% do total das unidades para as famílias que possuem mulheres como 

responsáveis pela unidade familiar; 
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II –  3% do total das unidades para as famílias que possuem idosos (pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos) como responsáveis pela unidade familiar; 

 

III –  3% do total das unidades para as famílias que possuam no núcleo familiar pessoas 

com deficiência; 

 

IV -  34% do total das unidades para as demais famílias. 

 

Art. 7º Para o efetivo cumprimento das normas da Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2.011, 

especialmente para as famílias que possuam no núcleo familiar pessoas com deficiência, 

será expedida uma Resolução com o procedimento a ser seguido, ressaltando que o sorteio 

será realizado somente com aquelas pessoas que manifestaram interesse nos dias 27 de abril 

a 27 de maio de 2.009. 

 

Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Bauru, 18 de janeiro de 2.012. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

RICARDO CHAMMA 

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

RODRIGO RIAD SAID 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 

 

 

 

DARLENE MARTIN TENDOLO 

SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 

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

 

 

ANDRÉA MARIA LIBERATO 

RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE  

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 


