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ATENÇÃO
O cadastramento habitacional 
realizado pelo Cidadão não é 
garantia de contemplação em 
Programa Habitacional, pois 
passará por validação e seleção 
das informações junto ao 
Departamento de Habitação, bem 
como em conformidade com as 
condições e critérios 
estabelecidos nos programas 
específicos oferecidos e 
regulamentados pelo Município 
de Três Lagoas.
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ANOTAÇÕES



INTRODUÇÃO

O município de Três Lagoas está em processo de Revisão do 
Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS). Como 
ponto de partida para a revisão do PLHIS, é necessário o 
diagnóstico da demanda por moradia popular. Assim, será 
realizado a abertura de novo cadastramento habitacional, 
disponibilizado à população através do Portal Web 
Cadastro Habitacional, que poderá ser realizado via 
desktop (computador de mesa), bem como via 
smartphone (telefones celulares).

O Cadastramento segue todas as regras de segurança e 
sigilo de dados de terceiro. Para isso, é necessário informar 
um Telefone Celular com WhatsApp e um e-mail, onde o 
Titular receberá um código de acesso para dar continuidade 
ao cadastramento, após informar seu CPF e o mesmo ser 
validado.

O sistema é divido em Portal Web para cadastramento 
direto pela população de qualquer equipamento com 
acesso à internet, como também será disponibilizado para 
o Departamento de Habitação do Município o acesso ao 
mesmo sistema, mas com perfil de retaguarda 
(processamento interno), ou seja, correções, edições e 
complementações dos dados informados pelo Cidadão 
podem ser ajustadas pelo referido Departamento.

A Prefeitura, por meio de seu Site Oficial 
www.treslagoas.ms.gov.br terá um link (botão Cadastro 
Habitacional), que direcionará o Cidadão ao Cadastramento.



LEGISLAÇÃO
Lei de Política Habitacional nº 2.301/2008
Art. 13. Os beneficiários dos Programas de Habitação de 
Interesse Social deverão:
I - comprovar residência no Município há, pelo menos, dois 
anos;
II - não possuir outra propriedade imobiliária em seu nome 
ou em nome de seu cônjuge ou companheiro.
III - não ter sido beneficiário em outro Programa de 
Habitação promovido pelo Município;

DOCUMENTAÇÃO
Comprovante de renda (penúltimo Holerite) para os 
autônomos (declaração dos últimos três meses);

Comprovante de residência;

Título de eleitor;

RG , CPF e NIS (Número de Identificação Social);

Casados: é preciso a certidão de casamento ou união 
estável;

Divorciados: Certidão de casamento com averbação de 
divórcio;

Solteiros: a certidão de nascimento;

Para aqueles que possuem filhos menores de 18 anos é 
necessário apresentar a certidão de nascimento dos filhos.

Em casos de portador de doenças crônicas ou com 
deficiência é preciso a apresentação de laudo médico com 
CID.



PASSO 1
Iniciar cadastramento e gerar 

acesso ao Portal



1.2 -  Logo após executar a 
ação anterior, abrirá uma 
nova tela para ser digita-
do o Nome, Telefone Ce-
lular com WhatsApp e 
qualquer e-mail para 
receber um código de 
acesso e dar continuida-
de ao cadastramento. 
Essa é uma ação neces-
sária para segurança dos 
dados informados.

1.3 -  Ao digitar os dados 
solicitados, clicar em “Ini-
ciar Cadastramento”.

1.1 - Tela inicial de cadas-
tramento, informando 
primeiro o CPF do Titular. 
Em seguida, clicar em 
“Iniciar Meu Cadastro”.

Ao visualizar esta mensagem, clicar 
em OK e verificar no Telefone 
Celular com WhatsApp e e-mail se 
recebeu um código de acesso.



1.4 -  Exemplo das 
telas de Telefone 
Celular com 
WhatsApp e 
e-mail,  onde será 
encaminhada a 
senha de acesso 
para poder conti-
nuar o cadastra-
mento.

1.5 - Após a ação anterior, acessar 
novamente o Portal Habitacional 
(sistema) e digitar o CPF informa-
do no início e a senha de acesso 
recebida, e clicar em “Continuar 
Meu Cadastro” para abrir as pró-
ximas telas e digitar as informa-
ções.



PASSO 2
Entrar com as informações do 

Cidadão no Portal



2.1 – OBS.: Dentre as telas do 
Cadastro, existem informações 
a serem digitadas diretamente 
no campo, conforme a per-
gunta. E campos que devem 
ser escolhidas algumas das 
opções dadas, conforme o 
caso, exemplo: inicial é o pri-
meiro campo que já é uma 
tabela para ser escolhidos SIM
ou NÃO. Para identificar se no 
campo há opções de escolha, 
basta verificar se há duas seti-
nhas invertidas          caso posi-
tivo clicar sobre as setinhas e 
escolher a resposta.

nhas invertidas          caso posi

1ª TELA

2.2  –  Esta é a primeira Tela a ser preenchida, conforme as perguntas dos 
referidos campos, OBSERVAR o campo do CEP, pois após digitar o CEP da 
sua rua, deve-se clicar sobre o botão                            pois o sistema já vai 
trazer a Rua e o Bairro da rua informada, porém se houver necessidade de 
mudar a Rua e o Bairro, pode sobrepor a informação apresentada, e não 
esquecer de colocar o nº da Rua, caso não tenha nº, digitar SN. Ao final de 
preencher as informações, clicar em “Continuar Cadastro” para a próxima 
tela de digitação.

sua rua, deve-se clicar sobre o botão                            pois o sistema já vai 



2ª TELA

2.3 – Nesta segunda Tela, ao continuar a digitação, atentar-se para colocar 
a data correta da Emissão do Título de Eleitor e preencher corretamente 
o campo “Mora desde quando no Município”, exemplo: se você mora há 
21 anos no município, a data a ser preenchida é 01/01/2000 (exemplo). Ao 
final de preencher as informações, clicar em “Continuar Cadastro” para a 
próxima tela de digitação.

3ª TELA

2.4 – Nesta terceira Tela, ao continuar a digitação, atentar-se para informar 
o Nome completo, CPF e Renda do Cônjuge.    Ao final de preencher as 
informações, clicar em “Continuar Cadastro” para a próxima tela de digi-
tação.



4ª TELA

2.5 – Nesta quarta Tela, ao continuar a digitação, atentar-se para informar, 
principalmente, a Pretensão de Imóvel e Situação de Moradia. Ao final de 
preencher as informações, clicar em “Continuar Cadastro” para a próxima 
tela de digitação.

5ª TELA

2.6 – Nesta quinta e sexta Tela, ao 
continuar a digitação, serão inseri-
dos os membros da família, como :  
Filhos, Pais,  Sobrinhos e outros que 
residem na mesma casa como 
dependente do Titular. Para isso, 
clicar no botão “Inserir Membros da 
Família”, pois logo após abrirá uma 
nova tela para informar os dados de 
cada membro da família. Atentar-se 
para preencher todos os campos de 
Parentesco; se estuda, se trabalha e 
se tem renda,  pois esta fará parte 
do total da renda familiar. Após 
cadastrar um membro, clicar em 

6ª TELA

“Gravar Membro Família” para ser salvo 
este e compor já o nome no Grid, confor-
me exemplo abaixo. Ao final de incluir 
todos Membros da Família, clicar em 
“Continuar Cadastro” para a próxima tela 
de digitação.



2.7 – Neste Grid, percebe-se que após inserir um Membro da família, o 
mesmo já aparece, podendo ser editado  no botão “Editar” para correções 
e podendo ser excluído no botão “Apagar”, tudo isso antes de finalizar o 
cadastramento. Ao final de incluir todos Membros da Família, clicar em 
“Continuar Cadastro” para a próxima tela de digitação.



PASSO FINAL
Cadastramento com as 

informações do Cidadão no 
Portal



2.8 – Ao clicar em “Conti-
nuar Cadastro” para a 
próxima tela de digitação, 
aparecerá a mensagem 
abaixo, para finalizar 
clicar em OK.

2.9 – Após Ok na tela anterior, aparece um resumo demonstrativo com 
protocolo das informações digitadas e para finalizar, clicar em “Enviar Ca-
dastro para Seleção”. 

2.10 -  Exemplo do resumo do cadastro realizado com protocolo, enviado 
aos canais de WhatsApp e e-mail do Titular.

2.11 -  Logo após o Envio do Cadastro, o Titular receberá em seu telefone 
celular com WhatsApp e e-mail, o resumo do cadastro realizado com pro-
tocolo e devidas orientações.






