
CARUARU
DECRETO N° 088, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre os critérios do Programa
Minha Casa Minha Vida (pMCMV) e dá
outras providências.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal,

DECRETA:

Art. 10 Para os empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), no
Município de Caruaru sob a gestão do Poder Executivo, em observância a Lei Federal n?
11.977/2009 e Portaria n° 163/2016 do Ministério das Cidades, ficam estabelecidos os
seguintes critérios de priorização para indicação de beneficiários, aprovados pelo Conselho da
Cidade (CONCIDADE):

I- NACIONAIS:
a. famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido

desabrigadas,comprovado por declaração do ente público;
b. famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por

autodeclaração; e
c. famílias de que façam parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a

apresentação de atestado médico.

II - MUNICIPAIS:
a. famílias de que façam parte pessoa/s) idosa(s) comprovado por documento oficial

que comprove a data de nascimento;
b. famílias em atendimento de "aluguel social", comprovado pelo ente público; e
c. famílias que residam em áreas de assentamento informal/irregular conforme

definição do ONU-Habitat, assim identificadas por ato do Poder Executivo Municipal.

§ 10 Entende-se, para fins do descrito no inciso I, alínea "a", por áreas de risco aquelas
que apresentam risco geológico ou de insalubridade, tais como lixões, áreas contaminadas ou
poluídas, áreas que sofreram erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos de rocha,
taludes, barrancos, encostas sujeitas a desmoronamento, eventos de inundação, alagamento ou
que em decorrência de desastre natural do gênero se mostraram inviáveis à ocupação humana,
áreas alagadiças ou declivosas (inclusive a área do Monte Bom Jesus), bem como outras
assim definidas pela Defesa Civil.

§ 20 O conceito de mulher, para fins do descrito no inciso I, alínea "b", engloba as
mulheres Cisgênero e as Transgênero que já tenham patrocinado a adequação documental à
sua identidade de gênero nos termos da legislação civil vigente.

§ 3° Entende-se por "Aluguel Social", para fins do presente, os programas municipai
destinados a auxiliar o pagamento de aluguel por parte do beneficiário, de baixa renda, qu
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foram desabrigadas em virtude de desastres naturais, residir em áreas de risco ou insalubres
ou de processos reintegração de posse.

§ 4° Entende-se por assentamentos irregulares, para fins deste Decreto:
I - áreas residenciais onde moradores não têm segurança de posse com relação à terra

ou moradias que habitam (desde ocupações ilegais a locação informal), carecendo de uma
oferta formal em infraestrutura básica e serviços, espaços públicos, áreas verdes, e estão
constantemente expostos à expulsão, doenças e violência;

11- bairros isolados dos serviços básicos e da infraestrutura urbana; e
III - habitações que não cumprem com os regulamentos vigentes de planejamento e

construção (caracterizadas por possuir grandes aglomerações de habitações em ruínas, acessos
irregulares e sem planejamento urbano adequado).

Art. 2° Nos empreendimentos do PMCMV - faixa 1, desenvolvidos no Município de
Caruaru, no mínimo 3% (três por cento) das unidades habitacionais (UH), serão direcionadas
para atendimento de cada um dos seguintes segmentos:

I - PESSOAS IDOSAS, na condição de titulares do benefício habitacional, conforme
disposto no inciso I, do art. 38 da Lei Federal n" 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), na ausência
de percentual superior fixado em legislação municipal ou estadual; e

II - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, conforme disposto no inciso I, do art. 32 da Lei
Federal n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) ou famílias de que façam parte
pessoas com deficiência, na ausência de percentual superior fixado em legislação municipal
ou estadual.

Art. 3° Ficam dispensados do sorteio os candidatos a beneficiários, ingressando
automaticamente como contemplados, que, após aprovação cadastral pela Caixa Econômica
Federal, se enquadrarem como famílias de que façam parte pessoas com deficiência
possuidora de microcefalia (CID 10: Q-02), nos termos da Portaria n° 321/2016 do Ministério
das cidades, que estejam sob dependência do candidato.

Art. 4° Todos os grupos familiares indiciados devem estar cadastrados no CadÚnico,
sendo distribuídos, após descontados os percentuais descritos no art. 2° das unidades
habitacionais (UH), nos seguintes grupos:

I - Grupo I: Representado pelos candidatos que atendam no mínimo 04 (quatro) até 06
(seis) critérios de priorização entre nacionais e municipais;

II - Grupo 11:Representado pelos candidatos que atendam no mínimo 02 (dois) e no
máximo 03 (três) critérios de priorização entre nacionais e municipais; e

111 - Grupo 111:Representado pelos candidatos que atendam no máximo 01 (um)
critério nacional ou municipal.

Art. 5° Os candidatos de cada grupo serão classificados hierarquicamente e
selecionados, por meio de sorteio, obedecendo a seguinte proporção em relação a quantidade
de unidades habitacionais (UH) do empreendimento do PMCMV - faixa 1:

1- 60% (sessenta por cento) das UH para candidatos do Grupo I;
11- 25% (vinte e cinco por cento) das UH para candidatos do Grupo 11;e
111- 15% (quinze por cento) da UH para candidatos do Grupo 111.
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§1° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo I não alcance a proporção referida no

inciso I, devem ser aproveitados os candidatos sorteados do Grupo 11,com as vagas restantes,
de forma a contemplar os 60% e se esse procedimento ainda não for suficiente, será admitido
o aproveitamento entre os candidatos do Grupo 111,até se atingir o total necessário.

§2° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo 11não atinja o total de unidades deste
grupo, de acordo com o inciso li, as vagas restantes deverão ser destinadas aos suplentes dos
Grupos I e se esse procedimento ainda não for suficiente, será admitido realizar o sorteio entre
os candidatos do Grupo Ill, até se atingir o total necessário.

§3° Caso o quantitativo de integrantes do Grupo 111 não atinja o total de unidades este
grupo, de acordo com o inciso 111,as vagas restantes deverão ser destinadas aos suplentes do
Grupo I e se esse procedimento ainda não for suficiente, será admitido realizar o sorteio entre
os candidatos do Grupo 11,até se atingir o total necessário.

§4° Ao fmal do sorteio dos grupos e ainda havendo sobra de unidades, será realizado
sorteio entre todos os candidatos não sorteados que permanecem no cadastro e estejam
enquadrados como COMPATÍVEL e PENDENTE.

§5° Os integrantes do cadastro de reserva também serão hierarquizados, em ordem
decrescente, de acordo coma a quantidade de critérios que possuam, e classificados entre
Grupo I, U ou Ill (nos termos do art. 4°).

§6° Os Candidatos Curatelados, maiores de 18 (anos), devem apresentar, por meio do
curador, declaração/comprovação de incapacidade atestada por sentença judicial transitada em
julgado, observando-se que o ato judicial de nomeação do curador deve possuir poderes
especiais para formalização de instrumento contratual em nome do curatelado com oneração
de renda do mesmo.

Art. 60 Ficam revogados o Decreto Municipal n" 54/2015 e a Resolução GP n°
001/2016.

Art. 70 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Palácio Jaime Nejaim, 29 de novembro de 2018; 197° da Independência; 130° da
República.


