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INSTRUÇÃO NORMATIVA N2 004, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 

Regulamenta no âmbito da AGÊNCIA GOIANA DE 
HABITAÇÃO S/A - AGEHAB as atividades da Gerência 

de Cadastro e Atendimento - GECAT. 

A DIRETORIA EXECUTIVA da Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso XIX do Art. 21 de seu Estatuto Social e 

Considerando a Lei n2 14.542, de 30 de setembro de 2003 do Cheque Moradia; 

Considerando o Decreto Nº 7.419 de 11 de agosto de 2011, que regulamenta a concessão dos 
benefícios previstos na Lei nº 14.542, de 30 de setembro de 2003, à pessoa física ou jurídica 
devidamente cadastrada, selecionada e apta a beneficiar-se do Programa Habitacional da Agência 
Goiana de Habitação—AGEHAB. 

Considerando a Lei n9 18.025, de 22 de maio de 2013, do Estado de Goiás que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados na aplicação da Lei Federal n9 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

no âmbito dos Poderes do Estado de Goiás para a garantia do acesso a informações, conforme o previsto 
no inciso XXXIII do art. 59, no inciso II do § 39 do art. 37 e no § 22 do art. 216 da Constituição Federal, 

bem como na classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo; 

Considerando a oportunidade de melhoria dos processos internos da AGEHAB, tendo em vista 
a maior racionalização do uso dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, bem como o 

aumento da qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

RESOLVE baixar a Instrução Normativa Nº 004/2018 — AGEHAB nos seguintes termos: 

TÍTULO 1 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre as atividades da Gerência de Cadastro e Atendimento - 

GECAT, tratando especialmente dos aspectos indispensáveis aos procedimentos cadastrais, como 

documentação adotada, critérios de seleção, bem como a formação da equipe de cadastramento pelo 
Ente Interessado. 

Art. 22 - Para o disposto nesta Instrução Normativa consideram-se as seguintes definições: 

1— Ficha de Cadastro ou Ficha Cadastral: Formulário padrão da AGEHAB com código identificador únicó, 

utilizada para cadastramento dos dados socioeconômicos dos pretensos beneficiários dos programas 

habitacionais do Estado de Goiás gerenciados pela AGEHAB; 

II — Sistema Pailadio WEB: Software desenvolvido e mantido pela AGEHAB para digitação e 
acompanhamento das fichas de cadastro disponibilizado na rede de mundial de computadores 

(Internet) para todas os Entes Interessados, sendo seu acesso controlado por usuário e senha;  
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III— Sistema Palladio Gerencial: Software desenvolvido e mantido pela AGEHAB para cruzamento de 

informações, pontuação das fichas de cadastro, análise de documentos, gerenciamento dos 

beneficiários e comunicação com o Sistema do Cheque Moradia da SEFAZ de todos os programas 
habitacionais do Estado de Goiás gerenciados pela AGEHAB, disponibilizado exclusivamente na intranet 
da AGEHAB, sendo seu acesso por meio de usuário e senha bem como perfil de acesso; 

IV—Sistema do Cheque Moradia da SEFAZ: Software desenvolvido e mantido pela SEFAZ para controle 

e gestão dos recursos do Cheque Mais Moradia gerenciado pela AGEHAB; 

V — Instrumento Contratual ou Ajuste de Parceira: gênero que engloba, dentre outras espécies, os 
seguintes instrumentos: Convênios, Termos de Colaboração, Fomento ou Parceria; Acordos de 

Cooperação Técnica e Contrato de Repasse. 

VI — Ente Interessado: é o partícipe do Ajuste de Parceria firmado com a AGEHAB. 

VII — Equipe de Cadastramento: equipe indicada pelo Ente Interessado e composta pelo coordenador, 

entrevistador e digitador cadastral, sendo responsável pela execução das atividades cadastrais. 

VIII — Coordenador: responsável por coordenar as ações relacionadas ao cadastramento e digitação no 

sistema, além de realizar a entrega dos cadastros físicos na sede da AGEHAB 

IX — Entrevistador: pessoa indicada pelo Ente Interessado e devidamente capacitada pela AGEHAB, 

tendo como atribuições básicas: visitar o pretenso beneficiário; preencher a ficha cadastral, garantindo 
a veracidade das informações, nos termos da documentação recolhida para compor o cadastro do 

pretenso beneficiário; 

X— Digitador Cadastral: pessoa indicada pelo Ente Interessado e devidamente capacitada pela AGEHAB, 
que possui como atribuição básica: inserir os dados dos pretensos beneficiários no sistema Palladio 

Web, conforme ficha cadastral e documentação recolhida pelo Ente Interessado; 

XI -- Órgãos oficiais: quaisquer órgãos ou entidades vinculadas ao poder público. 

XII — Vínculo com município: vínculo profissional, patrimonial, familiar ou comunitário com a localidade 

onde deseja receber o benefício habitacional, desde que em consonância com a Lei 14.542/2003 e o 

Decreto 7.419/2011. 

XIII — Declaração de Participação no Curso de Capacitação: documento que confere aptidão à equipe de 

cadastradores para selecionar, cadastrar e incluir no sistema os dados dos pretensos beneficiários. 

XIV — Relação de Dados Pessoais da Equipe de Cadastramento: documento utilizado pela Gerência de 

Cadastro e Atendimento, em que a Equipe de Cadastramento informa os dados pessoais e de contato. 

XV - Formação de Grupo: funcionalidade do sistema Palladio Gerencial, na qual as famílias com maior 

pontuação de vulnerabilidade socioeconômica serão priorizadas em relação às famílias que possuem 

menor pontuação; 

XVI — Pontuação de Vulnerabilidade Socioeconômica: resultado obtido a partir do cálculo automático Í 
realizado pelo Sistema Pailadio Gerencial quanto aos quesitos socioeconômicos informados na ficha 
cadastral. 	 /" 

. 	1. 
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Art. 39-  Os pretensos beneficiários aos programas de habitação do Estado de Goiás devem ser inscritos 

nos cadastros habitacionais da Agência Goiana de Habitação S/A (AGEHAB), sendo vedada a cobrança 

de valores para efetivação dessas inscrições. 

Art. 42 - Os dados cadastrais dos pretensos beneficiários devem contemplar as informações necessárias 

à aplicação dos critérios de hierarquização, priorização e seleção, os quais estão fundamentados na 

vulnerabilidade socioeconômica da família a ser beneficiada. 

Art. 52 -Os candidatos a beneficiários em cada Programa deverão se inscrever e cadastrarjunto ao Ente 

Interessado, mediante o preenchimento de ficha de cadastro própria da AGEHAB. 

TÍTULO II 

DA FORMAÇÃO DA EQUIPE DE CADASTRAMENTO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

CAPÍTULO 1 

DA CAPACITAÇÃO E DO TREINAMENTO 

Art. 6º - Após publicação do Ajuste de Parceria firmado entre a AGEHAB e o Ente Interessado, a Gerência 

de Contratos e Convênios (GECONV) encaminhará o processo à Gerência de Cadastro e Atendimento 

(GECAT), a qual autorizará o agendamento do curso de capacitação da equipe de cadastramento, 

liberando a quantidade de fichas cadastrais definidas no referido instrumento. 

Parágrafo único — Em virtude do não enquadramento de pretensos beneficiários cadastrados ou a 

inviabilização física da ficha cadastral - sendo esta devidamente justificada - será permitida a 

substituição das fichas cadastrais no limite exato das ocorrências. 

Art. 79  - Para fins de capacitação e cadastramento de pretensos beneficiários, o Ente Interessado deverá 

apresentar Equipe de Cadastramento composta do seguinte número de integrantes: 

1 — Ajuste de Parceria para até 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais: 01 (um) coordenador, 01 (um) 

digitador cadastral e 01 (um) entrevistador; 

II - Ajuste de Parceria de 51(cinquenta e uma) até 100 (cem) Unidades Habitacionais: 01 (um) 

coordenador, 01 (um) digitador cadastral e 02 (dois) entrevistadores; 

III - Ajuste de Parceria a partir de 101 (cento e uma) Unidades Habitacionais: 01(um) coordenador, 

01(um) digitador cadastral e 03 (três) entrevistadores. 

§ 12—O coordenador, o digitador cadastral e o entrevistador não poderão acumular funções.  

§ 22 - Dentre os integrantes da Equipe de Cadastramento formada, ao menos um, deverá Y. 

obrigatoriamente ter graduação em Serviço Social, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC. 

Art. 8 2  - O cadastramento de famílias candidatas a receberem os benefícios habitacionais é de total-

responsabilidade do Ente Interessado. 

Parágrafo único - 0 Ente Interessado deverá apresentar declaração, na qual se compromete a 

selecionar os beneficiários com maior grau de vulnerabilidade socioeconômica na região geográfica que 
pretende atuar. 
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Art. 99 - A Gerência de Cadastro e Atendimento (GECAT) providenciará o agendamento do curso de 

capacitação do Ente Interessado. 

§ 12 - Devidamente informada da data da capacitação, a equipe designada pelo Ente Interessado deverá 

comparecer na data, horário e local marcados, portando Ofício que autorize sua participação no 

treinamento, indicando nome completo, CPF, telefone de contato e endereço de residência de cada um 

dos membros além da cópia do documento oficial de identificação e de formação acadêmica, no caso 

do membro formado em Serviço Social_ 

§ 22 - Nos Ajustes de Parcerias firmados com a Administração Pública, o indicado para receber a 
capacitação deverá, obrigatoriamente, ser servidor público, devendo apresentar documento 

comprobatório dessa condição, além dos exigidos no Parágrafo Primeiro. 

§ 32 Nos Ajustes de Parcerias firmados com Entidades da sociedade civil, o indicado para receber a 

capacitação deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de Voluntariado e de Não Exercício de 

Cargo Eletivo (ANEXO 1). 

Art. 10- A GECAT deverá elaborar material didático de aperfeiçoamento, bem como a definição da carga 

horária prevista para capacitação; 

Art. 11 - A capacitação tem por objetivo: 

1- Instruir a equipe de cadastramento sobre os documentos necessários para preenchimento das fichas 

de cadastro, atendendo todos os requisitos da lei e das demais normas estabelecidas para a execução 

da modalidade pretendida no Ajuste de Parceria; 

II - Habilitar o digitador para acesso ao Sistema Palladio Web, através da criação do usuário e senha que 

deverá ser enviado no endereço eletrônico (e-mail), previamente informado; 

III - Orientar e informar o digitador sobre as condições necessárias para digitação, objetivando inserir 

os dados do candidato ao benefício no Sistema Palladio Web; 

IV - Habilitar o Ente Interessado a receber as fichas de cadastros não preenchidas. 

Parágrafo único - Após a capacitação, será emitida Declaração de Participação no Curso de Capacitação 
(ANEXO II) com validade idêntica a do Ajuste de Parceria, a qual confere aptidão a equipe de 

cadastradores para selecionar, cadastrar e incluir no sistema os dados dos pretensos beneficiários. 

Art. 12 — O Ente Interessado poderá realizar alteração de membros da equipe de cadastramento,  

protocolando ofício, aos cuidados da GECAT, informando a pessoa que será substituída juntamente com 
os dados do novo integrante conforme Art. 92. 

Parágrafo único — Os novos membros da equipe de cadastramento deverão agendar capacitação 

conforme caput do Art.92. 	 / . 

-f , 

CAPÍTULO II 

DA ATIVIDADE DE CADASTRAMENTO 
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Art. 13 -O cadastramento das famílias é de responsabilidade do Ente Interessado e deverá ser realizado 

com rigorosa observância da Lei Estadual nº 14.542/2003, Decreto nº 7419/2011 e demais normas que 
regulam os programas habitacionais em âmbito municipal, estadual e federal. 

Art. 14 - Os cadastros físicos deverão ser entregues na GECAT, organizados em ordem alfabética, 
preenchidos em letra de forma, legível, sem rasuras e assinados por: 

1- Entrevistador habilitado; 

II - Titular do cadastro e seu cônjuge, se houver; 

III - 01 (uma) testemunha. 

Art. 15 —Após a capacitação, o Ente interessado terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias para entrega de toda a documentação e resolução das pendências cadastrais apresentadas 
pela GECAT. 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO EM SISTEMA 

Art. 16 - A GECAT deverá vincular as fichas cadastrais ao arquivo digital no sistema Palladio Gerencial, 
na quantidade liberada para o Ajuste de Parceria, nos termos do Art. 6. 

Art. 17-O login e senha para acesso ao Palladio Web será enviado ao digitador cadastral e coordenador, 
por e-mail, previamente informado na Relação de Dados Pessoais da Equipe de Cadastramento. 

Art. 18 - Após a juntada da documentação e o preenchimento das fichas cadastrais, o Ente Interessado, 

através de seu digitador cadastral, deverá inserir todas as informações solicitadas, em consonância com 
a documentação apresentada, a qual deverá ser integralmente digitalizada e incluída no Sistema 
Palladio WEB. 

Art. 19 - As etapas de inclusão e correção de dados e documentos no sistema serão as seguintes: 

I - Digitação da ficha cadastral; 

II - Digitalização e inserção da Ficha Cadastral e da documentação; 

III - Envio das fichas eletronicamente; 	 , 

IV - Encaminhamento à GECAT das Fichas Cadastrais físicas, conforme as regras do Art. 14, no prazo/-,{U 

máximo previsto no Art. 15. 

V - Acompanhamento no sistema Palladio Web do resultado da análise dos cadastros para verificar 
possíveis pendências, que serão sanadas pelo Ente Interessado da seguinte forma: 

a) Recolhimento, na sede da AGEHAB, das fichas cadastrais que apresentarem pendências;  

b) Resolução de todas as pendências existentes nas fichas recolhidas;  

c) Inclusão dos dados e documentos corrigidos no Sistema Palladio Web, enviando-os eletronicamente 
para reanálise; 

d) Devolução das fichas cadastrais devidamente corrigidas na sede da AGEHAB para reanálise. 
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TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CADASTRAMENTO 

Art. 20 — Os documentos exigidos para cadastramento no programa Cheque Mais Moradia são os 
seguintes: 

1— Documento de Identificação; 	

fIN 
II — CPF; 

III — Comprovante de Renda; 

IV — Comprovante de Vínculo com o Município; 

V — Comprovante de estado civil individual; 

VI — Comprovante de situação conjugal; 

Vil — Comprovante de Endereço; 

VIII — Comprovação de Documento de Propriedade ou Posse; 

IX—Acervo fotográfico para modalidade Cheque Moradia Reforma e Substituição de Casa de Placas. 

Art. 21— É indispensável a apresentação do Documento de Identificação do titular e do cônjuge, sendo 
aceitos os seguintes, desde que estejam dentro do prazo de validade, contenham fotografia e sejam 
expedidos por órgãos oficiais: 

1 - Carteira de Identidade; 

II - Carteira de Categoria Profissional equivalente a documento de identificação, reconhecida por lei; 

III - Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 

IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS. 

§19 — Nos termos do Ofício Circular n2 2/2017/CONTRAN, que comunicou o entendimento obtido na 
158@ Reunião do Conselho Nacional de Trânsito, a Carteira Nacional de Habilitação-CNH poderá ser 

utilizada como documento de identificação mesmo com prazo de validade expirado. 

§29 —Para os demais membros da família, com exceção do titular e cônjuge, será admitida a 
apresentação certidão de nascimento como documento de identificação. 

Art. 22 — É necessária a apresentação de Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)  
do titular, cônjuge e de todos os integrantes da família a ser cadastrada; 	 / 

Art. 23 — É necessária a apresentação de Comprovante de Renda de todos membros da família que 
compõe o núcleo familiar a ser cadastrado, sendo aceitos -- dentre outros possíveis — os seguintes: 

1-Contracheque; 

II - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada, devendo constar na cópia do docume 
as páginas de identificação, do contrato de trabalho e da atualização salarial; 
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III - Extrato de pagamento de aposentadoria ou pensão emitido pelo INSS, nos casos de aposentados e 

pensionistas; 

IV - Extrato de pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) emitido pelo INSS, nos 

casos de idosos e pessoas com deficiência. 

§ 1º - Nos casos de trabalhadores informais, em que não for possível a comprovação de renda pelos 

documentos acima, será aceita Declaração de Renda Informal, conforme modelo AGEHAB (ANEXO III). 

§ 29  - 0 comprovante de renda apresentado deverá estar atualizado, sendo considerado para tanto o 

que possuir data de emissão de até 3 (três) meses antes da data do cadastramento. 

Art. 24 — É necessária a apresentação de Comprovante de Vínculo com o Município onde pretende ser 

beneficiado, de no mínimo 03 (três) anos, por meio de pelo menos um dos seguintes documentos: 

1 - Histórico escolar próprio ou de filhos em instituições de ensino do município; 

II - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada, devendo constar na cópia do documento 

as páginas de identificação e do contrato de trabalho; 

III - Fatura dos Serviços ou Histórico de Fornecimento de Água, de energia elétrica ou IPTU em nome do 

titular ou cônjuge identificados na ficha cadastral; 

IV - Título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral; 

Vi - Certidão de casamento; 

Vil - Certidão de nascimento dos filhos; 

VIII -- Relatório Médico constando carimbo e assinatura do médico. 

§ 1º - Outros documentos poderão ser aceitos, desde de que seja emitido por órgão oficial e anterior à 

data do cadastramento. 

§ 22  - Não serão aceitas declarações ou quaisquer outros tipos de documentos emitidos pelo Ente 

Interessado, cujo teor seja única e exclusivamente a certificação de vínculo com o Município. 

§ 39  - Atende também ao requisito de vínculo com o município os residentes na Região Metropolitana 

de Goiânia ou no Entorno do Distrito Federal, conforme disposto § 39 do artigo 42  do Decreto Estadual 

n º 7419-2011. 

Art. 25 — É imprescindível a apresentação de comprovante de estado civil individual do titular e de seu 

cônjuge, se houver, sendo provado por meio de:  

1 - Certidão de Nascimento expedida por Cartório, nos casos de pessoas solteiras; 

II - Certidão de Casamento expedida por Cartório, nos casos de pessoas casadas; 

III - Certidão de casamento com averbação do divórcio ou sentença judicial com a certidão que¡ 

comprove o trânsito em julgado, nos casos de pessoas divorciadas; 	 i 

IV - Nos casos de pessoas viúvas: 

a) Certidão de casamento com averbação do óbito; 

b) Certidão de óbito com menção do matrimônio com o cônjuge sobrevivente; ou 
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c) Certidão de casamento juntamente com a certidão de óbito. 

Art. 26 —A situação conjugal do titular e cônjuge será comprovada por meio de: 

1- Certidão de Casamento emitida por Cartório, nos casos de união oficial. 

II - Nos casos de união extraoficial: 

a) Declaração de União Estável com reconhecimento de firma do declarante e de seu companheiro, 

conforme modelo fornecido pela AGEHAB (ANEXO IV); 

hj Escritura Pública de Declaração de União Estável lavrada em cartório; 

c) Certidão de casamento sem efeitos civis, emitida por instituições religiosas, para comprovação de 

união estável; 

d) Certidão de Casamento juntamente com a Declaração de Separação de Fato — conforme modelo 

AGEHAB (ANEXO V) e com firma reconhecida — para os casos de pessoas separadas de fato. 

Art. 27 — É necessária a apresentação de comprovante de endereço atualizado em nome do titular ou 

cônjuge/companheiro da ficha cadastral, sendo aceitos os seguintes: 

1 — Comprovante de cobrança da tarifa de água ou energia emitidas pelas respectivas concessionárias, 
sendo aceito, para tanto, aquele que possuir data de emissão de até 3 (três) meses antes da data do 

cadastramento; 

II - Comprovante de cobrança de IPTU relativo ao ano calendário em que se realiza o cadastro ou do ano 
anterior. 

III ~ Contrato de aluguel vigente, devidamente assinado e com firma reconhecida, juntamente com um 
dos comprovantes descritos nos incisos 1 ou II em nome do Locador. 

IV — Documentos comprobatórios de propriedade ou posse do imóvel em nome do titular ou 
cônjuge/companheiro da ficha cadastral nos moldes do art. 28, juntamente com um dos comprovantes 
descritos nos incisos 1 ou II, caso estes ainda estejam em nome do antigo proprietário. 

Parágrafo único — Nos casos em que nenhum dos comprovantes de endereços listados acima estiverem 
em nome do titular ou cônjuge/companheiro da ficha cadastral será admitido modelo de "Declaração 
de Endereço — AGEHAB" (ANEXO VI), a qual terá eficácia juntamente com um dos comprovantes 
descritos nos incisos 1 ou II em nome do declarante. 

Art. 28 — É indispensável a apresentação de documento de comprovação da propriedade ou posse do 

imóvel em nome do titular ou cônjuge/companheiro da ficha cadastral, sendo aceitos os seguintes: 

! - Documentos emitidos e/ou registrados por órgãos oficiais: 

a) Certidão de Registro do Imóvel; 

b) Escritura Pública de Registro do Imóvel; 

c) Termo de Assentamento; 

d) Termo de Autorização de Ocupação;  

e) Termo de Posse; 	 y Át 	 /  
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f) Cessão de Direito Real de Uso ou similar; 

g) Declaração de Uso e Posse de Imóvel emitida pelo Município em favor do beneficiário (modelo 
exemplificativo fornecido pela AGEHAB - ANEXO VII) no caso de área não regularizada e/ou não 

parcelada, de propriedade do poder público, sendo necessário, neste caso, a apresentação de Certidão 
Atualizada da área onde se localiza o imóvel do pretenso beneficiário; 

II - Documentos firmados entre particulares: 

a) Cessão de Direitos, com reconhecimento de firma das partes; 

b) Contrato de Compra e Venda ou Recibo de Compra e Venda especificando o endereço do imóvel, 

com reconhecimento de firma das partes; 

c) Termo de Doação, transações realizadas entre particulares — com reconhecimento de firma das 
partes; 

d) Declaração de uso e Posse emitida pelo titular, ratificada pela entidade representante do segmento 
no caso de grupos de origem Quilombolas, Ribeirinhos, Ciganos e Indígenas. 

Parágrafo único: É vedada a concessão do benefício quando o solicitante for locatário do imóvel, 
conforme inciso III, art. 5º do Decreto Estadual nº 7.419/2011. 

Art. 29 - Nas modalidades Cheque Moradia Reforma e Substituição de Casa de Placas serão exigidos 
além dos documentos previstos nos arts. 21 a 28, a inclusão no Sistema Palladio Web do acervo 

fotográfico nítido e colorido, no qual consta a obrigatoriedade de apresentação de: 

1 - Foto da fachada frontal do imóvel; 

II - Fotos dos locais do imóvel em que se pretende realizar a reforma, conforme foram elencadas no 
"campo J" da ficha cadastral, em que são enumerados os serviços requeridos pelo pretenso beneficiário. 

Art. 30 - Na modalidade Cheque Moradia Construção serão exigidos os seguintes documentos previstos 
nos arts. 21 a 27. 

Parágrafo único — Na modalidade Cheque Moradia Construção - Lote do Ente Interessado — PMCMV 
(Programa Minha Casa Minha Vida) não se aplicará a exigência contida no art. 24. 

Art. 31 - Todos documentos inseridos nas fichas cadastrais e no Sistema Palladio WEB serão de inteira 

responsabilidade do Ente Interessado, o qual garantirá a sua originalidade e não repúdio estando ciente 	/ 
que:  

1 - Deverá digitalizar todas as Fichas Cadastrais e toda documentação que a compõe, e inseri-Ias no 
Sistema Palladio WEB; 

II - A documentação exigida para o cadastramento deve ser juntada à ficha de cadastro na ordem, 
elencada pelo Checklist (ANEXO VIII), o qual deverá estar devidamente preenchido, assinado e juntado, 
à referida ficha; 	 V 
III — A documentação deverá estar legível e organizará tn papel no formato A-4. 
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TÍTULO V 

CAPÍTULO ÚNICO 

DA ANÁLISE CADASTRAL 

Art. 32 — A análise da documentação observará os critérios estabelecidos na Lei Estadual n2 

14.542/2003, do Decreto nº 7.419/2011 e demais normas pertinentes. 

Art. 33— Os beneficiados com o Cheque Moradia Construção ou com unidade habitacional ou Programa 
de Regularização Fundiária do Estado de Goiás ou Reintegração de Posse, bem como os mutuários 
vinculados à Carteira Imobiliária Habitacional do Estado de Goiás ficarão com os CPFs atrelados ao 

respectivo benefício habitacional concedido pelo Estado de Goiás. 

§19 - Na situação prevista no caput tanto o Titular, quanto o seu cônjuge/companheiro ficarão 

impedidos de receber recursos do Cheque Moradia na modalidade construção ou uma nova unidade 
habitacional, mesmo após o rompimento do vínculo conjugal e a constituição de um novo núcleo 
familiar. 

§2º - Os beneficiários elencados no caput poderão pleitear os recursos do Cheque Moradia nas 

modalidades Reforma/Ampliação ou Melhoria; Implantação de Água ou Energia à rede externa e 
Substituição de Casa de Placas, limitado ao valor máximo do respectivo benefício, nos termos do artigo 
2°, §1°, 1, b, c e d da Lei 14.542/2003. 

§3º - Caso o candidato tenha recebido os benefícios de Reforma/Ampliação ou Melhoria; Implantação 

de Água ou Energia à rede externa e Substituição de Casa de Placas, este somente poderá ser 

contemplado com Cheque Moradia Construção ou com unidade habitacional, desde de que comprove 
não ter a posse ou propriedade do imóvel já contemplado com os benefícios citados. 

Art.34 — As fichas de cadastro deverão receber os status conforme definidos abaixo: 

1— Sistema Palladio Web: 

a) COMPLETA: status atribuído quando todos os campos obrigatórios foram preenchidos; 

b) INCOMPLETA: status atribuído quando não foram preenchidos todos os campos obrigatórios; 

c) RECUSADA: status atribuído quando não atendido os critérios da Lei Estadual n9 14542/2003; 

d) ENVIADA: status atribuído quando as fichas COMPLETAS são enviadas digitalmente ao Sistema 
Pailadio Gerencial para devida análise documental. 

II —Sistema Palladio Gerencial: 

a) CANCELADA: status atribuído quando constatado o recebimento de benefício habitacional 

estadual pelo titular ou/e cônjuge/companheiro; 	 ' 

b) COMPLETA: status atribuído as fichas quando já estão disponíveis para análise documental; f ` 

c) PENDENTE: status atribuído às fichas analisadas e constatadas pendências; 

d) VALIDADA: status atribuído às fichas analisadas e não constatadas pendências; 

e) APROVADA: status atribuído à ficha VALIDADA após a conclusão de análise documental do 
convênio;  

f) CONTEMPLADA: status atribuído a ficha APROVADA após formação de grupo de beneficiários; 
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Art. 35 - Após análise e aprovação cadastral, a GECAT remeterá ao Arquivo - conforme estipulado na 
Instrução Normativa n° 001/2016 - AGEHAB e demais regramentos a ela pertinentes, o dossiê completo 
dos cadastros físicos, os quais deverão ser mantidos de acordo com a tabela de temporalidade a ser 

elaborada pela AGEHAB. 

Art. 36 - O cadastro será arquivado quando houver o falecimento do pretenso beneficiário antes da 

aprovação da ficha cadastral. 

Parágrafo único - Se o falecimento do titular do benefício se der após a formação de grupo, deverá 
ocorrer o cancelamento do cheque em nome do falecido (a) e realizado um novo cadastro em nome do  

cônjuge sobrevivente, se houver; 

Art. 37 - As fichas cadastrais terão prazo de validade máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, contados 

da data de seu preenchimento. 

Parágrafo único - Nos casos das fichas vencidas, será necessária a realização de nova ficha cadastral, a 
qual passará por todo procedimento previsto nesta instrução normativa. 

Art. 38 - Caso o beneficiário por algum motivo venha a desistir do benefício durante o decorrer do 

processo, o Ente Interessado deverá apresentar Ofício neste sentido, juntamente com a carta de 

desistência do beneficiário, a qual deverá conter firma reconhecida. 

Parágrafo Único — No caso caput o status da ficha será alterado para CANCELADA. 

Art.39 - Poderão ocorrer substituições de pretensos beneficiários e a entrega de nova ficha cadastral 
pela GECAT, desde que ainda na fase de cadastramento e somente nos seguintes casos: 

1 - Fichas cadastrais com status RECUSADAS; 

II - Fichas cadastrais com status CANCELADA; 

III — Ocorrência de pendências documentais não sanadas por culpa do pretenso beneficiário. 

§ 12: o Ente Interessado, no caso inciso III, poderá substituir o cadastrado, desde que ele seja notificado 

via AR para sanar as pendências no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de substituição, 
sendo permitido ainda - e somente em locais de difícil acesso — a comprovação de ciência por outros 

meios. 

§2º - Nas situações previstas nos incisos acima, o Ente Interessado deverá apresentar Ofício à GE A 
com os motivos da solicitação, devendo devolver a ficha a ser substituída. 

TÍTULO III 	 j'¡ 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 40 — Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
4  

Gabinete da DIRETORIA EXECUTIVA DA AGEHAB em Goiínia aos 09 dias do mês de outubro de 2018. 
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