Habitação de Interesse Social
O Programa de Habitação de Interesse Social do Município de Bela Vista de Goiás é
desenvolvido na Secretaria de Ação e Promoção Social na Avenida José Pontes de Oliveira, 91, Setor São
Jorge.
Na Habitação de Interesse Social o serviço é realizado diretamente com o público de forma
ampla e abrangente, destacando-se:


Realizar cadastro de famílias interessadas no programa de moradia;



Consultar o andamento das inscrições realizadas;



Atualizar cadastros;



Visitas domiciliares com o intuito de fazer o Estudo Sócio-econômico Familiar;



Inscrições no Cadastro Único de benefícios federais;



Atualizações do Cadastro Único – Cad. Único;



Prestar informações para o usuário sobre programas habitacionais: PSH - Programa de Subsidio
a Habitação e PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;



Acompanhar o Trabalho Técnico Social desenvolvido com as famílias beneficiárias;



Auxiliar as construtoras no âmbito social;



Organizar e acompanhar reuniões com as famílias, independentemente da finalidade.
A Habitação de Interesse Social desenvolve em média 45 (quarenta e cinco) atendimentos/dia,

sendo estes atendimentos internos ao usuário, via telefone ou em domicílio, com o deslocamento da
equipe técnica à residência dos usuários da rede sócio-assistencial. No momento, há mais de 2 (duas) mil
inscrições de famílias interessadas nos programas habitacionais oferecidos no Município.
O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR é um programa do Governo
Federal, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela CAIXA. O programa consiste na
aquisição de terreno e construção ou requalificação de imóveis contratados como empreendimentos
habitacionais em regime de condomínio ou loteamento, construídos de apartamentos ou casas que depois
de concluídos são alienados às famílias que possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600,00.
O PMCMV foi lançado em março de 2009 com a finalidade de criar mecanismos de incentivo
à produção e aquisição de 1 milhão de novas unidades habitacionais, atualmente essa meta é de 2 milhões
de novas moradias para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 5.000,00.
Em Bela Vista de Goiás, o trabalho é realizado com as famílias que possuem renda familiar
mensal de até R$ 1.600,00. As famílias são cadastradas e posteriormente é a feita visita pela Assistente
Social, que faz um parecer sobre a visita.

Atualmente, foi assinado contrato com a Caixa Econômica Federal para 200 famílias
beneficiárias, e estamos trabalhando para entregar mais uma listagem com 256 famílias beneficiárias do
PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida.
Também é desenvolvido o PSH Programa de Subsidio a Habitação de Interesse Social, no qual
o Município de Bela Vista de Goiás em parceria com o Governo de Estado de Goiás, através da Secretaria
de Cidades, desenvolvem um programa totalmente sem ônus para a população.

