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DECRETO N." "1'2_ , de 28 JUNHO 2012.

"Define os pardmetros de
priorizaciio para selecdo da
demanda de beneficiaries das
unidades habitacionais a serem
edificadas nos termos cia legislaciio
de regencia do Programa Minha
Casa Minha Vida do Ministerio das
Cidades'

•'.
o PREFEITO l\lUNICIP AL DE MARZAGAO, Estado de

G?ias, no usa de suas atribuicoes legais e considerando os termos da Portaria n.?
'6 ro, de 27 de dezembro de 20 11~ do Ministerio de Estado das Cidades, que
dispoe sobre os parametres de priorizacao e 0 processo de selecao dos
beaeficiarios do Programa Minha Casa Minha Vida, 11a forma disposta na Lei
D.G 11.977, de 07 de julho de 2009;

_ DECRETA:

Art, 10. A hierarquizacao e selecao cia dernanda dos
.berieficiarios do Programa Minha Casa Minha Vida destinado a municipios com
populacao inferior a 50.000 habitantes, atenderao primeiramente aos criterios
nacionais definidos no item 4.1 da Portaria em epigrafe, a saber:

. '\',
a) Familias residentes em areas de risco ou insalubres ou

que tenham side desabrigadas;
b) Familias com mulheres responsaveis pela unidade

familiar; e
c) Familias de que facam parte pessoas com deficiencia.
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Art. 2°. Do total das unidades .habitacionais sera feita reserva
de' 3% (tres por cento), para atendimento aos idosos, em cumprirnento ao que
.dispoe 0 inciso 1 do artigo 38 da Lei n.° 10.741/2003 e suas alteracoes (Estatuto
d(f~4oso)

Art. 3°. Do total das unidades habitacionais sera feita reserva
3% (tres por cento), para atendimento a pessoa emu deficiencia ou cuja familia
facam parte pessoas com deficiencia, que figurara no cadastro de todos
candidaros alem de cadastro especifico.

Art. 4°. Este Decreto entra em VIgor na data de sua
puThli cacao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marzagao/OO, aos vinte
oito dias do mes de junho de 2012 .
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CAR~~A

Prefeito Municipal


