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Poder Executivo 

 

Assistência Social 

 

Resolução CMH/Santana da Vargem nº 

001, de 19 de novembro de 2019 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão 

Organizadora do Programa Habitacional 

Realizando Sonhos 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO (CMH) DO MUNICÍPIO DE 

SANTANA DA VARGEM/MG, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos da Lei 

Municipal nº. 1.145, de 10 de junho de 2009, 

e em atenção a Lei Municipal nº 1.504, de 13 

de novembro de 2019. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Criar a Comissão 

Organizadora do Programa Habitacional 

Realizando Sonhos, com a seguinte 

composição:  

I - Marcelo Otávio da Silva – 

Representante da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

II - Julio Cesar Botelho – 

Representante da Secretaria 

Municipal de Administração; 

III - João Martins Boaventura (a) 

– Representante do Poder 

Legislativo; 

IV - Marilia de Oliveira Moura – 

Representante do Gabinete do 

Prefeito; 

V - Nilda Silva – Representante da 

Associação de Moradores do Bairro 

São Luiz; 

VI - Silmara Girlaine Honorio – 

Representante do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; 

VII - Francisco Alves de Assis – 

Representante da UNIPASV; 
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VIII - Dorcelina Vicente da Silva – 

Representante da Associação do 

Centro Reviver. 

 

Art. 2º - São atribuições da 

Comissão Organizadora:  

I - Publicar todas as Resoluções do 

CMH vinculadas à Lei Municipal nº 

1.504, de 13 de novembro de 2019; 

II - Supervisionar todas as etapas do 

projeto de doação de terrenos para 

construção de casas populares, 

denominado Programa Realizando 

Sonhos; bem como, encaminhar 

para Estudo Socioeconômico 

aquelas famílias que se enquadrarem 

nos critérios estabelecidos pela Lei 

Municipal nº 1.504/2019;  

III - Publicar as nominatas de cada 

etapa do projeto de doação dos 

terrenos;  

V - Receber os protocolos de 

munícipes, caso estes se fazem 

necessários; 

VI - Recorrer à validação do 

Plenário do CMH-Santana da 

Vargem das decisões tomadas;  

VII - Organizar e estruturar os 

locais de Inscrição e Estudo 

Socioeconômico;  

VIII - Supervisionar os trabalhos 

dos profissionais de Assistência 

Social que realizarão os Estudos 

Socioeconômicos;  

IX - Solucionar em tempo hábil, 

todas as dificuldades e dúvidas que 

ocorrerem durante as etapas do 

Programa Realizando Sonhos;  

X - Encaminhar para o Plenário do 

CMH, a listagem dos selecionados 

ao término dos Estudos 

Socioeconômicos, para que possa se 

dar a designação das localizações 

dos terrenos a serem doados para 

cada família a ser beneficiada. 

 

Parágrafo único - Para cumprir 

suas atribuições a Comissão Organizadora 

contará com o apoio logístico da Secretaria 

de Ação Social, Administração, Educação, 

Fazenda e Obras, bem como a colaboração 

dos Conselheiros.  

 

Art. 3º -  Durante a realização do 

projeto de doação de terrenos – Programa 

Realizando Sonhos, a composição da 
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Comissão que se refere o art. 1º dessa 

Resolução, poderá ser alterada, de acordo 

com as necessidades surgidas no decorrer do 

mesmo.  

 

Art. 4º - Esta Comissão reunir-se-á 

de acordo com a demanda dos trabalhos, 

sempre prevalecendo a presença de 

minimamente quatro membros.  

 

Art. 5º -  Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua aprovação.  

 

 

Santana da Vargem, 19 de novembro de 

2019. 

JULIO CESAR BOTELHO 

Presidente do CMH/Santana da Vargem-

MG 

 

Resolução CMH/Santana da Vargem nº 

002, de 19 de novembro de 2019 

 

Dispõe sobre as etapas do projeto de 

doação de terrenos, previsto pela Lei 

Municipal nº 1.504, de 13 de novembro de 

2019, denominado Programa Realizando 

Sonhos, e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO (CMH) DO MUNICÍPIO DE 

SANTANA DA VARGEM/MG, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos da Lei 

Municipal nº. 1.145, de 10 de junho de 2009, 

e em atenção a Lei Municipal nº 1.504, de 13 

de novembro de 2019. 

 

RESOLVE: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O munícipe interessado em 

ser atendido pelo o que trata a Lei Municipal 

nº 1.504, de 13 de novembro de 2019 deverá 

proceder com sua inscrição no Cadastro 

Municipal de Habitação. 

 

Art. 2º - A Comissão Organizadora 

designada pelo Conselho Municipal de 

Habitação, composta paritariamente dentre 

os membros da sociedade civil e dos 

representantes governamentais do aludido 

Conselho, conforme Resolução nº 001/2019, 

é a responsável por toda a condução deste 

processo de inscrição. 
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DAS DOCUMENTAÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO 

Art. 3º - Esta Resolução define a 

documentação passível de comprovação de 

informações no ato de inscrição dos 

munícipes no Cadastro Municipal de 

Habitação. 

 

Art. 4º - O munícipe que realizará 

sua inscrição deverá apresentar originais de: 

I – Carteira de Identidade (RG); 

II – Cadastro de Pessoa Física 

(CPF); 

III – Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH); 

IV – Título de Eleitor; 

V – Para comprovação de estado 

civil: 

a – munícipes solteiros deverão 

apresentar Certidão de Nascimento; 

b – munícipes casados deverão 

apresentar Certidão de Casamento; 

c – munícipes separados ou 

divorciados deverão apresentar 

Certidão de Casamento Averbada; 

d- munícipes que vivem em união 

estável, deverão apresentar 

declaração de próprio punho, 

identificando o (a) companheiro (a) 

e descrevendo o período em que se 

encontram nesta união. 

 

Art. 5º - Para comprovação da 

composição familiar, o munícipe: 

I – Na hipótese que o munícipe ser 

casado ou viver em união estável, deverá 

apresentar, condizente ao cônjuge ou 

companheiro (a), originais de: 

a – Carteira de Identidade (RG); 

b – Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c – Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

d – Título de Eleitor; 

 II – Na hipótese de possuir filhos ou 

outros membros familiares que residam na 

mesma casa, com exceção de cônjuge ou 

companheiro (a) que já se trata no inciso I do 

Art. 3º desta Resolução, deverá apresentar 

originais de: 

a – Carteira de Identidade (RG); 

b – Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c – Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

d – Em se tratando de menores de 18 

anos, deverá ser apresentado 

Certidão de Nascimento. 
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e – Em caso, de algum dos membros 

da família, que resida na mesma 

casa, apresentar algum tipo de 

deficiência, deverá ser apresentado 

laudo médico que comprove tal 

situação. 

 

Art. 6º - Em conformidade com a 

Lei Municipal nº 1.504, de 13 de novembro 

de 2019, são meios aptos à comprovação de 

renda: 

I - Carteira de Trabalho; 

II - Folha de pagamento; 

III - Declaração do beneficiário, sob 

as penas da lei, somada à avaliação 

por profissional do serviço social; 

IV - Contratos; 

V - Certidões ou atestados de pessoa 

idônea ou empresa; e, 

VI - Certidão do INSS; 

VII - Outros meios admitidos em 

direito, como Folha Resumo do 

Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal.  

Parágrafo único – Deverão ser 

apresentados comprovantes de renda de 

todos os trabalhadores que residam na 

mesma casa. 

 

Art. 7º - Para comprovação da 

situação atual de residência, o munícipe 

poderá apresentar original de conta de água, 

luz e/ou telefone fixo, e: 

I – Nos casos de residência alugada, 

original de contrato de locação, 

devidamente assinado; 

II – Em se tratando de residência 

cedida, deverá ser apresentada 

Declaração daquele que cede o 

imóvel, devidamente assinada e 

esclarecendo o período de tempo em 

que aquele munícipe reside naquela 

residência; 

III – Nas hipóteses de residência em 

terreno alheio e/ou coabitada, o 

munícipe deverá apresentar 

declaração de próprio punho, 

afirmando tal situação vivenciada, 

esclarecendo o período de tempo em 

que reside naquela residência, e 

constando assinatura de duas 

testemunhas que não sejam 

membros de seu grupo familiar. 

 

Art. 8º - O munícipe deverá 

apresentar também no ato da inscrição, 

Folha Resumo do Cadastro Único para 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Programas Sociais do Governo Federal 

atualizado no ano de 2019. 

§1º – Caso o munícipe, bem como 

seu grupo familiar, não detenham o Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo 

Federal, ou este se encontre desatualizado, 

deverá proceder com a atualização ou 

cadastramento junto ao setor responsável na 

Secretaria Municipal de Ação Social, 

portando toda a documentação necessária 

para esta finalidade, cuja listagem será 

disponibilizada por este setor, de acordo com 

o que preconiza o Ministério da Cidadania. 

§2º - A apresentação da Folha 

Resumo do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, descrito do 

caput deste artigo, é complementar ao ato de 

inscrição. Sendo que, apenas sua atualização 

ou cadastramento, não gera a inscrição do 

munícipe no Cadastro Municipal de 

Habitação. 

DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

 Art. 9º - A inscrição do munícipe 

interessado em ser atendido pelo que trata a 

Lei Municipal nº 1.504/2019 implicará o 

conhecimento e a tácita aceitação das 

condições do projeto de doação dos terrenos, 

acerca das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

Art. 10º - Antes de efetuar a 

inscrição, o munícipe deverá conhecer Lei 

Municipal nº 1.504/2019 e desta Resolução 

e certificar-se de que preenche todos os 

requisitos para possível doação de um dos 

terrenos contemplados pela respectiva Lei. 

 

Art. 11 – As inscrições ficarão 

abertas no período de 07h:00min do dia 

27/11/2019 às 16h:30min do dia 04/12/2019; 

das 07h:00min às 11h:00min e das 

12h:30min às 16h:30min (exceto sábados, 

domingos e feriados). 

 

Art. 12 – As inscrições serão feitas 

no endereço: Rua Luiz Furtado de Abreu, nº 

254, Centro de Santana da Vargem – Sede da 

Secretaria Municipal de Ação Social. 

 

Art. 13 – No ato de inscrição o 

munícipe, pessoalmente, deverá: 

I – preencher requerimento, em 

modelo próprio que lhe será 

fornecido no local; 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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II – apresentar originais das 

documentações descritas nos Arts. 

4º, 5º, 6º, 7º e 8º desta Resolução, 

conforme sua realidade. 

 

DOS ESTUDOS SOCIOENOMÔMICOS 

Art. 14 – Serão encaminhadas, pela 

Comissão Organizadora, para realização de 

Estudo Socioeconômico com profissionais 

de Assistência Social, as famílias que após 

realização de inscrição no Cadastro 

Municipal de Habitação, se enquadrarem 

nos quesitos especificados no §1º, Art. 2º e 

incisos III e IV, Art. 7º da Lei Municipal nº 

1.504/2019, sendo população em 

vulnerabilidade social, com renda familiar 

de até 03 (três) salários mínimos mensais ou 

renda per capta máxima de meio salário 

mínimo; ter comprovação de residência no 

município, através de informações e 

documentos oficiais de, no mínimo, 05 

(cinco) anos e não possuir outro imóvel em 

seu nome; e não ter sido contemplado em 

outros programas habitacionais. 

§1º – A Comissão Organizadora 

publicará Nominata constando a relação das 

famílias selecionadas para a realização de 

Estudos Socioeconômicos, mediante análise 

dos critérios mencionados no caput deste 

artigo. 

§2º - Na nominata acima elencada 

constará, também, dia e horário em que será 

realizado o Estudo Socioeconômico de cada 

família. 

§3º - A Comissão Organizadora, ou 

alguém por ela designado, realizará contato 

telefônico com os munícipes/famílias 

selecionados, informando-as sobre a data e 

horário em que será realizado o Estudo 

Socioeconômico. 

 

Art. 15 – Os Estudos 

Socioeconômicos serão realizados a partir 

do dia 09/12/2019 na sede da Secretaria 

Municipal de Ação Social, mediante o 

comparecimento do munícipe que realizou 

inscrição, o qual deverá portar toda a 

documentação necessária, em dia e horário 

previamente agendados. 

 

Art. 16 - O munícipe deverá 

apresentar originais de: 

I – Carteira de Identidade (RG); 

II – Cadastro de Pessoa Física 

(CPF); 

III – Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH); 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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IV – Título de Eleitor; 

V – Para comprovação de estado 

civil: 

a – munícipes solteiros deverão 

apresentar Certidão de Nascimento; 

b – munícipes casados deverão 

apresentar Certidão de Casamento; 

c – munícipes separados ou 

divorciados deverão apresentar 

Certidão de Casamento Averbada; 

d- munícipes que vivem em união 

estável, deverão apresentar 

declaração de próprio punho, 

identificando o (a) companheiro (a) 

e descrevendo o período em que se 

encontram nesta união. 

 

Art. 17 - Para comprovação da 

composição familiar, o munícipe: 

I – Na hipótese que o munícipe ser 

casado ou viver em união estável, 

deverá apresentar, condizente ao 

cônjuge ou companheiro (a), 

originais de: 

a – Carteira de Identidade (RG); 

b – Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c – Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

d – Título de Eleitor; 

II – Na hipótese de possuir filhos ou 

outros membros familiares que 

residam na mesma casa, com 

exceção de cônjuge ou companheiro 

(a) que já se trata no inciso I do Art. 

3º desta Resolução, deverá 

apresentar originais de: 

a – Carteira de Identidade (RG); 

b – Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c – Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH); 

d – Em se tratando de menores de 18 

anos, deverá ser apresentado 

Certidão de Nascimento. 

e – Em caso, de algum dos membros 

da família, que resida na mesma 

casa, apresentar algum tipo de 

deficiência, deverá ser apresentado 

laudo médico que comprove tal 

situação. 

 

Art. 18 - Em conformidade com a 

Lei Municipal nº 1.504, de 13 de novembro 

de 2019, são meios aptos à comprovação de 

renda: 

I - Carteira de Trabalho; 

II - Folha de pagamento; 
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III - Declaração do beneficiário, sob 

as penas da lei, somada à avaliação 

por profissional do serviço social; 

IV - Contratos; 

V - Certidões ou atestados de pessoa 

idônea ou empresa; e, 

VI - Certidão do INSS; 

VII - Outros meios admitidos em 

direito, como Folha Resumo do 

Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal.  

Parágrafo único – Deverão ser 

apresentados comprovantes de renda de 

todos os trabalhadores que residam na 

mesma casa. 

 

Para comprovação da situação atual 

de residência, o munícipe poderá apresentar 

original de conta de água, luz e/ou telefone 

fixo, e: 

I – Nos casos de residência alugada, 

original de contrato de locação, 

devidamente assinado; 

II – Em se tratando de residência 

cedida, deverá ser apresentada 

Declaração daquele que cede o 

imóvel, devidamente assinada e 

esclarecendo o período de tempo em 

que aquele munícipe reside naquela 

residência; 

III – Nas hipóteses de residência em 

terreno alheio e/ou coabitada, o 

munícipe deverá apresentar 

declaração de próprio punho, 

afirmando tal situação vivenciada, 

esclarecendo o período de tempo em 

que reside naquela residência, e 

constando assinatura de duas 

testemunhas que não sejam 

membros de seu grupo familiar; 

 

Art. 20 - O munícipe deverá 

apresentar também no ato do Estudo 

Socioeconômico, Folha Resumo do 

Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal atualizado no ano de 2019. 

 

Art. 21 – No ato do Estudo 

Socioeconômico o profissional de 

Assistência Social poderá, também, solicitar 

outra documentação que julgar fundamental 

para o bom desenvolvimento do estudo. 

 

Art. 22 – Caso julgue necessário, o 

profissional de Assistência Social poderá 

realizar visita in loco na atual residência do 

munícipe. 
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   Lei Municipal Nº 1387                   Edição: 300       quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

 
Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - 
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 10 de  10 

 

DAS DOAÇÕES 

 

Art. 23 – Findados os Estudos 

Socioeconômicos, os profissionais de 

Assistência Social encaminharão para a 

Comissão Organizadora, listagem com todas 

as famílias, com as quais foi realizado o 

estudo, em ordem que constará as famílias 

de maior até a menor vulnerabilidade 

apresentada, em atenção aos critérios da Lei 

Municipal nº 1.504/2019. 

 

Art. 24 – De posse desta listagem, a 

Comissão Organizadora convocará o 

Plenário do CMH e lhes apresentará para 

apreciação e, posteriormente, realizará com 

a publicação de Nominata específica. 

 

Art. 25 – O Plenário procederá com 

a designação da localização do terreno para 

cada munícipe contemplado. O método 

utilizado para tal designação e demais atos 

administrativos que envolvam a 

concretização da doação dos terrenos serão 

objeto de Resolução que será publicada 

posteriormente. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26 – As ocorrências não 

previstas nesta Resolução, os casos omissos 

e os casos duvidosos serão resolvidos, com a 

devida fundamentação, pela Comissão 

Organizadora. 

 

Art. 27 – Todas as decisões da 

Comissão Organizadora ou do Plenário do 

CMH serão devidamente fundamentadas. 

 

Art. 28 -  Esta Resolução entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem, 19 de novembro de 

2019. 

 

JULIO CESAR BOTELHO 

Presidente do CMH/Santana da Vargem-

MG 

 

 

Conteudista Assistência Social: Paulo 

Ricardo Corrêa – MASP: 1120 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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