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O Prefeito de Paulínia anunciou no último dia 11 de Novembro de 2015, a construção de um empreendimento 
de 1.320 unidades habitacionais (residências) de apartamentos, em parceria (convênio) com a iniciativa 
privada, no bairro Bom Retiro. 

Foi anunciado ainda que as moradias atenderão com prioridade as famílias cadastradas no PAS (Programa de 
Ação Social) da Prefeitura Municipal de Paulínia, que não possuam casa própria e, que poderão ser 
enquadradas nas regras do Programa Minha Casa Minha Vida, e, nas regras de financiamento da Caixa 
Econômica Federal. 

Com a parceria ajustada entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e iniciativa privada, e com financiamento que 
será disponibilizado pela Caixa Econômica Federal através do Programa Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura 
busca possibilitar ás pessoas que residem em Paulínia (munícipes), o alcance a primeira moradia, ou seja, a 
aquisição da casa própria. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Paulínia, através da Secretaria Municipal de Habitação, dando clareza e 
lisura à parceria estabelecida, com este material, pretende informar quais serão os procedimentos e critérios a 
serem adotados para possibilitar aos munícipes, a aquisição da casa própria. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Faz-se necessário as seguintes considerações iniciais: 

(I) O Terreno (Imóvel) onde será construído o Empreendimento é de propriedade da iniciativa 
privada, sendo que a Prefeitura Municipal de Paulínia participará nas análises e aprovações 
técnicas necessárias sobre os projetos, de acordo com a legislação municipal vigente e através de 
suas secretarias e diretoria técnica; 
 

(II) Sobre o terreno está em processamento o licenciamento/aprovação de 1.320 (mil trezentos e 
vinte) apartamentos/moradias; 
 

(III) As construções das moradias serão realizadas pela Construtora/Incorporadora, também 
denominada pela Caixa Econômica Federal como ENTIDADE ORGANIZADORA; 

 
(IV) Além das análises e aprovações dos projetos do Empreendimento, a Prefeitura participará 

garantindo o acesso à ENTIDADE ORGANIZADORA, da lista das famílias cadastradas no PAS, e, a 
construção das obras de infraestrutura no entorno do Empreendimento;   

 
(V) Os recursos financeiros para a construção das moradias serão disponibilizados pela Caixa 

Econômica Federal através do FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – “PLANO 
ASSOCIATIVO” – dentro do “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA”; 

 
(VI) O FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – PLANO ASSOCIATIVO – se realiza mediante o 

fechamento de uma demanda mínima de famílias cadastradas para a aquisição das moradias, 
onde a Caixa Econômica Federal concede financiamento às famílias e com este financiamento, a 
ENTIDADE ORGANIZADORA realiza a construção do Empreendimento. 

 
 



 
 
 

 
1. OBJETO DA PARCERIA 

 
1.1. A parceria entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e a inciativa privada consiste em: 

 
(i) Unir os esforços municipais e da iniciativa privada com o objetivo de trazer às famílias residentes 

em Paulínia e, que, não possuem casa própria, acesso ao financiamento e aos subsídios propostos 
pelo Governo Federal através do Programa Minha Casa Minha Vida para a aquisição da casa 
própria; 
 

(ii) Viabilizar a construção das obras de infraestrutura no entorno do terreno onde será construído o 
Empreendimento; 

 
(iii) Utilizar-se do cadastro das famílias do PAS para oferta do financiamento e enquadramento para a 

aquisição da casa própria.    
 

1.2. A Prefeitura Municipal de Paulínia disponibilizará à ENTIDADE ORGANIZADORA a lista de famílias 
cadastradas, a fim de serem chamadas e atendidas conforme os critérios definidos abaixo. 
 

 
2. CRITÉRIOS QUE SERÃO ADOTADOS  

 
2.1. A ENTIDADE ORGANIZADORA fará a oferta do financiamento sobre as moradias às famílias cadastradas no 

PAS e priorizará às famílias com até 3 salários mínimos, que deverão estar aptas a obtenção do 
FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – “PLANO ASSOCIATIVO” – dentro do “PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA” e regras de financiamento da Caixa Econômica Federal. 
 

2.2. Os critérios para aptidão do financiamento são aqueles definidos na análise de credito que é realizada pela 
Caixa Econômica Federal, que inicialmente, analisa se as famílias, também chamadas como 
PROPONENTE(S) possuem as seguintes características básicas: 

 
(i) Não possuir o nome de nenhum dos entes familiares negativados nos órgãos de proteção ao 

credito e/ou no SISBACEN e/ou em alguma instituição financeira, cartórios de protestos, dentre 
outros; 
 

(ii) Não estar com a capacidade de pagamento/crédito comprometida em função de outros 
financiamentos, empréstimos de qualquer gênero e consignados, obtidos em nome dos entes 
familiares;  
 

(iii) Comprovar a renda pelos meios exigidos pela Caixa Econômica Federal e seu departamento de 
análise de credito; 

 
(iv) Não ter, ou ter tido em seu nome e/ou dos entes familiares, imóvel próprio e/ou financiamento 

imobiliário e/ou similar ao FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – “PLANO ASSOCIATIVO”.   



 
 
 

 
2.3. A Caixa Econômica Federal possui outros critérios subjetivos, e, que poderão ser levados em consideração, 

mas os acima citados são os preponderantes.  
 

2.4. Além dos critérios necessários para a obtenção do FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – “PLANO 
ASSOCIATIVO” – dentro do “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA”, que será concedido pela Caixa 
Econômica Federal ao(s) PROPONENTE(S), em função do número limitado de moradias que serão 
construídas no Empreendimento, serão observados ainda os seguintes critérios preferenciais: 

 
(i) O atendimento à legislação municipal nº 3007 de 31/08/09 e 3.394 de 05/09/14; 

 
(ii) Às famílias com mais tempo de residência no Município de Paulínia. 

 
2.4.1. Desta forma, serão priorizadas as condições e critérios definidos na legislação acima noticiada. 

 
2.4.2. Uma vez atendido aos critérios acima e não sendo possível o atingimento do número de 

famílias/PROPONENTE(S) que atinjam as 1.320 moradias pretendida para o Empreendimento, pela 
falta de aptidão (negativa) ao enquadramento do FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – 
“PLANO ASSOCIATIVO” – dentro do “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA” – das famílias 
cadastradas no PAS, serão abertas inscrições adicionais às famílias potenciais. 
 

2.4.3. Atendidas as famílias/PROPONENTE(S) conforme critérios acima e, havendo número maior de famílias 
aptas a obtenção do FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO DE IMÓVEIS – “PLANO ASSOCIATIVO” – dentro do 
“PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA” - e interessadas na aquisição da casa própria, ao número de 
unidades que serão construídas pela ENTIDADE ORGANIZADORA, será realizado um primeiro sorteio 
como solução para o impasse.  
 

2.4.4. O sorteio será realizado seguindo regras claras de organização e realização, e, será aberto ao público 
para acompanhamento. 
 

2.4.5. Caso necessário, será ainda realizado um segundo sorteio para qualificar em ordem de preferência as 
famílias/PROPONENTE(S) que sobejarem ao número de unidades que serão construídas, tendo em 
vista que, se alguma das famílias/PROPONENTE(S) optar pela desistência do 
enquadramento/financiamento e/ou perder a qualidade/aptidão do financiamento, serão priorizadas 
as famílias/PROPONENTE(S) deste segundo sorteio e, segundo a ordem sorteada.        

 
2.5. Será realizado um chamamento das famílias para realizarem um agendamento para comparecerem em 

horário e local ajustado, a fim de entregarem a documentação necessária à análise preliminar pela Caixa 
Econômica Federal, e a realização da entrevista (Anexo III). 

 
2.5.1. A documentação será recepcionada pela Caixa Econômica Federal e/ou por um correspondente 

bancário Caixa escolhido pela ENTIDADE ORGANIZADORA. 
 



 
 
 
2.5.2. A entrevista também será realizada pelo correspondente bancário Caixa elegido pela ENTIDADE 

ORGANIZADORA que analisará a documentação, que deverá estar completa, sob pena de perder a 
qualidade e aptidão para o financiamento, para a emissão da análise de credito, também denominada 
como Avaliação de Risco (Análise de Crédito ou SICAQ). 
 

2.5.3. Caberá ao correspondente bancário Caixa elegido pela ENTIDADE ORGANIZADORA emitir a análise de 
credito de acordo com os critérios exigidos pela Caixa Econômica Federal, conforme acima noticiado, e 
a aprovação da aptidão preliminar para as famílias/PROPONENTE(S) poderem participar do sorteio 
acima previsto, caso necessário. 
 

2.6.  Abaixo ilustramos o fluxo de análise e aprovação : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1.  Os documentos preliminares solicitados são aqueles constantes do Anexo I a este documento. 
 

2.6.2. Para elucidar o procedimento, segue como Anexo II a este documento o documento de análise de 
credito que será realizado pelo Correspondente Caixa.  

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Lista de Famílias 
cadastradas no 

PAS 

Envio de Carta de Chamamento para 
Agendamento de entrega de Documentos 

e realização de entrevista 

Recebimento da 
Documentação 
pelo Agente Caixa e 
Entrevista 

Aprovação 
Preliminar da 

Documentação 
e da Análise de 
Risco (SICAQ) 

 

Envio para a Lista de Sorteio e na 
sequência, realização do Sorteio, para 

definição da unidade. 

Agendamento para 
assinatura de 
Contrato entre 
Caixa e ENTIDADE 
ORGANIZADORA 

ASSINATURA DO CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO E 

AQUISIÇÃO 



 
 
 
3.1. Este documento visa deixar claro e transparente a metodologia adotada para a realização da parceria 

intentada pela Prefeitura Municipal de Paulínia e a ENTIDADE ORGANIZADORA, sempre pensando no 
benefício do munícipe de Paulínia. 
 

3.2. O financiamento ao(s) PROPONENTE(S) será concedido através do Agente Financeiro Caixa Econômica 
Federal, e, para sua efetivação, ou seja, assinatura do contrato de financiamento e aquisição, o(s) 
PROPONENTE(S) estará(ão) sujeito(s) ao atendimento das exigências da Caixa Econômica Federal, que 
analisará, dentre outras questões, a renda pessoal e/ou familiar, e demais documentos exigidos, além das 
exigências da ENTIDADE ORGANIZADORA e do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 

 
3.3. As imagens e perspectivas circuladas sobre o Empreendimento são de caráter ilustrativo. Todas as 

ilustrações artísticas, projetos e imagens circuladas sobre o Empreendimento poderão ser alterados em 
sua forma, especificação, dimensões, cores e texturas. O Mobiliário e decoração, incluindo objetos, 
luminárias, equipamentos, acessórios e paisagismo são meramente ilustrativos e sugestivos, e não fazem 
parte das obrigações de entrega do imóvel, com exceção daqueles previstos no memorial descritivo que 
será entregue no momento da assinatura do contrato. 

 
3.4. As contratações só acontecerão após a emissão das devidas licenças, e, a contratação junto à Caixa 

Econômica Federal.   
 

3.5. Anexos a estes procedimentos: 
 

ANEXO I 

(LISTA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE RISCO)  

 

ANEXO II 

(MODELO DE ANÁLISE DE RISCO / CRÉDIDITO / SICAQ) 

 

ANEXO III 

(QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA) 

 

ANEXO IV 

(LOCALIZAÇÃO MACRO DO EMPREENDIMENTO) 



 
 
 

ANEXO I 

(LISTA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE RISCO)  

 

 

  



 
 
 

ANEXO II 

(MODELO DE ANÁLISE DE RISCO / CRÉDIDITO / SICAQ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRE

NOME: CPF:
NOME: CPF:

OBSERVAÇÕES:

O PROPONENTE DEVERÁ ARCAR COM AS CUSTAS DE REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COMA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA: __________/__________/__________

UNIDADE VALOR DA VENDA

RESIDENCIAL 

BOM RETIRO

R$ 115.000,00

TOTAL DE RECURSOS R$ 110.000,00

FINANCIAMENTO R$ 85.000,00

SUBSÍDIO PMCMV R$ 25.000,00

SUBSIDIO MUNICIPAL R$ 0,00

SUBSÍDIO CASA PAULISTA R$ 0,00

VALOR DE FGTS: R$ 0,00

TOTAL DE RENDA APURADA R$ 1.488,60

TIPO DE TABELA PRICE

DATA DE AVALIAÇÃO:

RESULTADO DA ANÁLISE:

APROVADO

VALIDADE DO SICAQ

ASSINATURA DO ANALISTA

1ª PARCELA FINANCIAMENTO R$ 446,58

MÉDIA DE PARCELA DE OBRA R$ 385,00

VALOR A SER NEGOCIADO

R$ 5.000,00



 
 
 

 

 

ANEXO III 

(QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sua resid. é: Alugada
Cedida
mora com os pais

Grau de instr: Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Especialização/pos graduação

Imóveis Possui Valor: 
Não possui
Tipo: Casa / Apto 

Veículo Possui Valor:
Não possui
Tipo: Carro / Moto  

Conta em Possui Banco:
outro Banco Não possui

Tipo: Comum / EspecLimite:

Aplicações Investimento Banco:
Poupança Saldo:
Outros
Não tem

Compromissos Possui
Financeiros Não Possui

Tipo: 

Nome do Cliente:
Apartamento:
Bloco:

QUESTIONÁRIO a todos PROPONENTES



 
 
 

ANEXO IV 

(LOCALIZAÇÃO EMPREENDIMENTO) 

 

 


