
 
 
 

 
PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR 

SUBROGAÇÃO CONTRATOS ASSINADOS ANTES DE 14/03/1990 
 

DO CANDIDATO (COMPRADOR E CÔNJUGE)  
01- Preencher e assinar FICHA SÓCIO-ECONÔMICA (modelo em anexo); 
02- Cópia da Carteira de Identidade e do cartão do CPF do candidato e cônjuge; 
03- Cópia das 03 (três) últimas prestações quitadas; 
04- Comprovação do atual estado civil através de cópia de um dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Casamento, se for casado; 
b) Certidão de Casamento acompanhada da Certidão de Registro de Óbito do cônjuge, se for 

viúvo; 
c) Certidão de Casamento com a averbação do desquite, separação ou divórcio, conforme o 

caso; 
d) Certidão de Registro de nascimento, se for solteiro. 

05- Comprovação de Renda mensal: 
a) Prova de renda mensal, mediante declaração do empregador com informação da data de 

admissão e remuneração atual e cópia dos 03 (três) últimos contracheques e 
DECLARAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL (formulário anexo). 

b) se for trabalhador autônomo, a declaração será feita em modelo específico (Formulário 
próprio em anexo), apresentando ainda cópia do CPF e Carteira de Identidade das  02 (duas) 
testemunhas,  

c) se for aposentado ou pensionista, apresentar Carta de Concessão do Benefício e o último 
Extrato Trimestral do INSS, 

d) se for Titular de Firma deverá apresentar cópia da Declaração de Firma Individual ou cópia 
do Contrato Social da Firma, o DECORE e os 03 (três) últimos recolhimentos do INSS; 

06- Declaração de Quitação de Tributos e contribuições Federais em nome do casal se for casado 
(formulário anexo); 

07- Declaração Negativa de Propriedade Imobiliária em nome do casal se for casado (formulário 
anexo). 

08- Certidão Negativa de Distribuição Judicial. (Fórum) 
 

DO VENDEDOR E CÔNJUGE (ATUAIS MUTUÁRIOS)  
01- Declaração de Quitação de Tributos e contribuições Federais em nome do casal, se for casado 

(formulário anexo). 
02- Certidão Negativa de Débitos com o Município em nome dos vendedores. (Prefeitura) 

03- Certidão Negativa de Distribuição Judicial. (Fórum) 
OBS.: 1) Se houver procuração e substabelecimento, mandar documento original ou xerox 
autenticado, com a data atualizada até 1 ano. 
 2) Todos os outros documentos exigidos nesta relação precisam apenas do xerox simples. 

3) Os candidatos não poderão apresentar restrições junto ao SPC. 
 


