
AINDA NÃO SE INSCREVEU? JÁ SE INSCREVEU, 
MAS AINDA NÃO FOI CHAMADO? VEJA PASSO A 
PASSO COMO CONSEGUIR A SUA CASA.

O Programa Morar Bem, lançado pelo Governo do Distrito Federal, por meio 
da Sedhab (Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano) e da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF) 
é uma realidade. 

Agora é a sua vez de comprar um apartamento ou uma casa por meio 
do Minha Casa, Minha Vida em condições incríveis. Todos os imóveis do 
programa possuem infraestrutura completa com rua asfaltada, água 
encanada, luz e equipamentos públicos. E a escritura é no seu nome.
Em 2011, milhares de pessoas se inscreveram no Novo Cadastro da 
Habitação. E este ano é a sua vez de se cadastrar. Se você já se inscreveu, 
veja se seus dados estão corretos ou precisam ser atualizados.

JÁ IMAGINOU ENTRANDO NA SUA CASA 
PRÓPRIA? ENTÃO, DÊ O PRIMEIRO PASSO, 

CADASTRE-SE NO MORAR BEM.



           TÁ COM DÚVIDAS SOBRE O MORAR BEM? 
           ENTÃO PRESTE ATENÇÃO.

Quem pode se cadastrar? 
Quem atende aos critérios da política habitacional do DF (Lei nº 3.877/2006). Entre os quesitos:
• Morar no DF pelo menos nos últimos 5 anos;
• Nunca ter tido imóvel no DF;
• Ter renda mensal de até 12 salários mínimos;
• Ser maior de 18 anos.

Como se cadastrar?
Se você atende os critérios da política habitacional do DF, basta acessar o site do programa 
Morar Bem – www.morarbem.df.gov.br e se cadastrar. 

 Qual é o período para o cadastramento?
Você pode se inscrever de 13 a 31 de agosto de 2012. Fique atento, não perca o prazo.

É preciso pagar para se inscrever? 
Não. O GDF não cobra, nem autoriza nenhuma entidade pública ou privada a efetuar cobrança 
para que você faça o seu cadastro.

Tem diferença para quem é associado de uma entidade (Associação ou 
Cooperativa Habitacional)?
Se você é associado a uma entidade pode se cadastrar vinculado a ela na opção: “quero 
permanecer na Relação de Inscrições por Entidade”. Ou, se preferir, pode fazer seu cadastro 
sem nenhuma vinculação a uma Entidade, na opção: “quero me cadastrar na Relação de 
Inscrições Individuais”. Mas atenção, você só pode escolher uma delas.

Como saber se você preencheu os requisitos?
Se após a conclusão do cadastramento surgir a mensagem: “Seus dados foram registrados, 
mas sua inscrição não será pontuada”, significa que você não atende aos requisitos da Lei 
nº 3.877/2006 e infelizmente não tem direito de participar dos programas habitacionais de 
interesse social do GDF.

Como registrar a renda familiar?
Você deverá informar a sua renda bruta, a do seu cônjuge e também a de seus dependentes. É 
importante saber que só pode fazer apenas uma inscrição por família.

Quais são os critérios utilizados para classificação no Novo Cadastro da 
Habitação?
Além dos critérios atuais – tempo de moradia em Brasília, número de dependentes, pessoas com 
deficiência ou idosos e renda familiar –, é considerado também o tempo de inscrição na Codhab.

E as pessoas com deficiência e os idosos, como deverão proceder?
Devem se cadastrar normalmente no site do programa Morar Bem.  

O que acontece se a pessoa não conseguir comprovar os dados cadastrados?
Ela será excluída do programa Morar Bem. 

Quem são as pessoas que posso considerar como meus dependentes? 
São considerados seus dependentes:
• Filho, enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para 
o trabalho. 
• Menor carente, até 21 anos, que você cria e do qual tenha a guarda judicial.
• Irmãos, netos ou bisnetos, sem a presença dos pais, até 21 anos, desde que você tenha a guarda 
judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
• Pais, avós ou bisavós, que não tenham rendimentos de qualquer natureza, comprovado mediante 
declaração de dependência perante a Previdência Social ou Receita Federal.
• Alguém absolutamente incapaz, do qual você seja tutor ou curador.

E quem já tem imóvel no DF?
O Programa é apenas para quem não tem e nunca teve imóvel no DF. 

            
             VOCÊ JÁ SE INSCREVEU? MAS AINDA TEM DÚVIDAS?

Quem já se escreveu no Novo Cadastro da Habitação em 2011, o que precisa 
fazer?
Se você já possui inscrição no Programa Morar Bem e sua situação não se alterou desde a inscrição 
no ano passado, não é necessário se recadastrar. Porém, se dados como endereço, cônjuge/
companheiro, dependentes e dados profissionais não estiverem atualizados, é preciso que você 
atualize. Basta acessar o site do Programa www.morarbem.df.gov.br e conferir. Fique atento, o 
prazo para a atualização é o mesmo para o cadastramento, de 13 a 31 de agosto.

Como proceder se esquecer a senha de acesso?
Clique no link “esqueci a senha ou meu primeiro acesso” e informe os dados solicitados pelo 
sistema. Memorize a senha informada e entre novamente no sistema.

Após clicar em “esqueci a senha ou meu primeiro acesso”, o sistema informou 
que “não há dados a exibir”. Como recuperar a senha e acessar o sistema?
Você deve ter digitado algum dado errado. Verifique e tente novamente. Digite o nome completo 
sem abreviações, o número do CPF sem pontos ou traços, UF e a data de nascimento. Caso não 
tenha êxito, solicite a senha por e-mail no endereço faleconosco@codhab.df.gov.br. 

                
              ACESSO

Não tenho acesso à internet. Como devo proceder?
Você pode ir à Administração Regional de sua cidade ou procurar os Postos de Atendimento do 
Na Hora de Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Gama. Além dos postos avançados da Codhab na 
Estrutural, Varjão e Ceilândia. 

Para mais informações: 

www.morarbem.df.gov.br
www.sedhab.df.gov.br
www.codhab.df.gov.br
faleconosco@morarbem.df.gov.br 

Depois que você se cadastrar ou atualizar seus dados, aguarde para ser convocado. Todos serão 
chamados aos poucos e na hora que chegar a sua vez, leve todos os documentos. Se você tiver 
companheiro ou cônjuge, os dois deverão ir juntos. E se na sua família tiver uma pessoa com 
deficiência, você deve comprovar os dados no Posto de Atendimento da Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus), na Estação 114 Sul do Metrô.


