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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 098, DE 22 DE AGOSTO DE 2016.

Dispõe sobre as inscrições e os critérios
nacionais e adicionais municipais para
priorização de candidatos a beneficiários do
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV
e revoga o Decreto Executivo nO027/15.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei
nO11.977 de 07 de julho de 2009, Lei nO12.424 de 16 de junho de 2011, Portaria nO
163 de 06 de maio de 2016 e demais disposições legais;

CONSIDERANDO a Ata do Conselho Municipal da Cidade de
Carazinho, datada de 18 de agosto de 2016;

DECRETA:

Art. 1° As inscrições para os Programas Habitacionais Minha Casa
Minha Vida far-se-ão através de preenchimento de Ficha de Inscrição, fornecida pelo
Departamento Municipal de Habitação, e apresentação obrigatória de:

I - documento original com foto, e certidão de nascimento atualizada, de
todos os integrantes do grupo familiar;

11 - comprovante de renda, de todos os integrantes do grupo familiar;
111 - comprovante de residência no Municipio;
IV - certidão, fornecida pelo Setor de Cadastro do Município, informando

se é possuidor de imóvel, em nome de todos os integrantes do grupo familiar;
V - relatório cadastral da família no Cadastro Único atualizado;
VI - carteira de trabalho para filhos e/ou dependentes com 16 anos ou

mais;
VII - declaração de renda registrada em cartório/tabelionato, quando

houver renda informal.

Parágrafo único. Todos os documentos deverão estar acompanhados
das respectivas cópias, para arquivamentos e comprovação junto da inscrição.

Art. 2° A classificação dos candidatos á beneficiários do PMCMV -
Programa Minha Casa Minha Vida ocorrerá através de critérios nacionais e critérios
adicionais municipais.

Art. 3° São critérios nacionais de pnonzação para a seleção de
candidatos ao PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei nO
11.977 de 07 de julho de 2009 e da Portaria N° 163 de 06 de maio de 2016:

I - famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham
sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público;

11 - famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar,
comprovado por autodeclaração;

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331.2699/ e.mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

111- famílias que façam parte pessoa(s) com deficiência, comprovado
com a apresentação de atestado médico.

Art. 4° São considerados critérios adicionais, considerando a Portaria nO
163 de 06 de maio de 2016, os aprovados em Ata pelo Conselho Municipal da Cidade
de Carazinho:

I - famílias beneficiadas por Bolsa Família ou Benefício de Prestação
Contínuada (BPC) no âmbito da Política de Assistência Social, comprovado por
declaração do ente público;

11- familias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente
pelo pai ou somente por um responsável legal por crianças e adolescentes),
comprovado por documento de filiação e documento oficial emitido pela Justiça que
comprove a guarda;

111- famílias de façam parte pessoa(s) com doença crônica incapacitante
para o trabalho, comprovado por laudo médico.

Art. 5° O processo seletivo deverá nortear-se pela priorização de
atendimento dos candídatos que se enquadrem no maior número de critérios
nacionais e adicionais municipais nos termos do Art. 4° da Portaria nO163 de 06 de
maio de 2016.

~ 1° Serão reservados no mlnlmo 3% (três por cento) das unidades
habitacionais do empreendimento para atendimento a pessoas idosas.

~ 2° Serão reservados no minimo 3% (três por cento) das unidades
habitacionais do empreendimento para atendimento a pessoa com deficiência ou à
familias de que façam parte pessoas com deficiência.

Art. 6° Descontadas as unidades destinadas aos candidatos referidos
nos parágrafos do art. 5°, a seleção dos demais inscritos deverá ser qualificada de
acordo com a quantidade de critérios atendidos pelos candidatos, conforme item 4.11
da Portaria nO163 de 06 de maio de 2016.

I - Grupo I - candidatos que atendam no mínimo 4 (quatro) até 6 (seis)
critérios;

11- Grupo II - candidatos que atendam no mínimo 2 (dois) e no máximo
3 (três) critérios; e

111- Grupo 111- candidatos que atendam no máximo 1 (um) critério.

Art. 7° Os candidatos serão selecionados e ordenados por meio de
sorteio, obedecendo a seguinte proporção:

I - Grupo I - 60% (sessenta por cento) das unidades habitacionais;
11- Grupo II - 25% (vinte e cinco por cento) das unidades habitacionais;
111- Grupo 111-15% (quinze por cento) das unidades habitacionais.

~ 1° Além do quantitativo dos candidatos dos Grupos, serão sorteados,
dentro de cada grupo, 30% (trinta por cento) de candidatos, que comporão a lista
reserva de suplentes.
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~ 2° Os suplentes deverão ocupar as vagas dos candidatos excluidos,
sendo que o aproveitamento se dará na sequência em que foi sorteada e
hierarq uizada.

~ 3° Os candidatos indicados na lista de suplentes podem participar
concomitantemente da seleção de outros empreendimentos.

~ 4° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a
proporção referida no item I deste artigo, devem ser aproveitados os candidatos
sorteados do Grupo 11,com as vagas restantes, de forma a complementar o referido
percentual. Caso esse procedimento ainda não seja suficiente, será admitido o
aproveitamento entre os candidatos do Grupo 111,até se atingir o total necessário.

~ 5° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo 11não atinja o total de
unidades deste grupo, as vagas restantes deverão ser destinadas aos suplentes do
Grupo I. Caso esse procedimento ainda não seja suficiente, será admitido realizar o
sorteio entre os candidatos do Grupo 111,até se atingir o total necessário.

~ 6° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo 111não atinja o total de
unidades deste grupo, as vagas restantes deverão ser destinadas aos suplentes do
Grupo I. Caso esse procedimento ainda não seja suficiente, será admitido realizar o
sorteio entre os candidatos do Grupo 11,até se atingir o total necessário.

~ 7° Ao final do sorteio dos grupos e ainda havendo sobra de unidades,
será realizado sorteio entre todos os candidatos não sorteados, enquadrados como
compativel.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições do Decreto Executivo nO
de março de 2015.

Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2016.

Registre-se e Publique-se no Painel de

czat::£)tura:

EMERSON LUDWIG
Secretário da Administração
HAB/DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

~
RENA SÜSS

Pre eito

http://www.carazinho.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003

