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DECRETO N° 154/2013 
 

DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS DE 

INSCRIÇÃO, ELEGIBILIDADE E 

SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE 

UNIDADES HABITACIONAIS NO 

RESIDENCIAL SOLAR RIO BRANCO, NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA FEDERAL MINHA 

CASA MINHA VIDA. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco - MG, Iran 

Silva Couri, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto 

nos artigos 73, 98 e 99 e seus incisos, da Lei Orgânica do 

Município. 

 

              Considerando o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 

935/2008; 

 

Considerando que o empreendimento Residencial Solar Rio 

Branco, localizado no Bairro Vila Aprazível, compreende 240 

(duzentos e quarenta) unidades habitacionais, sendo todas unidades 

adaptadas para portadores de necessidades especiais caracterizada 

pela impossibilidade de locomoção total e de caráter irreversível; 

Considerando o item I do artigo 38 da Lei Federal nº 10.741, 

de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso) que estabelece reserva de 3%(três 

por cento) das unidades habitacionais para atendimentos aos idosos; 
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Considerando que as pessoas idosas têm dificuldade de 

locomoção e preferencialmente devem habitar no térreo: 

DECRETA:  

Art. 1º- Serão analisados para seleção de possíveis benefícios 

os cadastros feitos junto a Secretaria Municipal de Habitação até 

30/10/2013, cujas documentações estiverem completas e que atendam 

aos critérios de habitação. 

Art. 2º- São condições para a habilitação os seguintes 

critérios: 

a) Possuir renda familiar mensal bruta de até três salários 

mínimos:  

b) Não possuir imóvel urbano ou rural em seu nome e/ou de seu 

cônjuge e/ou de seus dependentes, exceto imóveis condenados pela 

Defesa Civil do Município; 

c) Não ter sido contemplado com outro imóvel em planos Municipais, 

Estadual e Federais; 

d) Possuir no mínimo um dependente econômico no grupo familiar, 

exceto, os portadores de necessidades especiais, caracterizada 

pela impossibilidade de locomoção total e de caráter 

irreversível.  

Art. 3º - Serão adotados os seguintes critérios de seleção, 

considerando-se para eles as informações fornecidas na inscrição: 

a) Famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de áreas de 

risco ou insalubres; 

b) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 

c) Famílias que façam parte portadores de necessidades especiais; 

d) Famílias cuja renda do grupo familiar atenda a Faixa 1 do PMCMV; 
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e) Famílias cuja faixa etária do responsável seja superior a 

60(sessenta) anos. 

Parágrafo Único: Os critérios acima enumerados fornecerão os pontos 

para a classificação, de acordo com a seguinte fórmula: P= a+b+c+d, 

onde:  

P- Correspondente ao somatório do número de pontos obtidos pelo 

grupo familiar; 

a- Corresponde ao número de pontos obtidos no item referente a 

características do domicílio; 

b- Corresponde ao número de pontos obtidos no item referente a 

características do grupo familiar; 

c- Corresponde ao número de pontos obtidos no item referente a 

características da renda do grupo familiar, e; 

d- Corresponde ao número de pontos obtidos no item referente a 

características da faixa etária do responsável pelo domicílio. 

Parágrafo Segundo: Os pontos para cada critério serão obtidos 

através dos seguintes critérios: 

a) Características do domicílio: 

Situação do imóvel atual  

Área de risco ----------------------------------------------10 

b) Características do grupo familiar: 

Chefe de família 

Mulher responsável -----------------------------------------10 

Portador de necessidades especiais -------------------------10 

c) Características da renda do grupo familiar: 

Comprometimento da renda per capta  
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Grupo familiar com até 2 pessoas-------------------------------02 

Grupo familiar com até 3 pessoas-------------------------------03 

Grupo familiar com até 4 pessoas-------------------------------04 

Grupo familiar com 5 ou mais pessoas---------------------------05 

 

d) Característica da faixa etária do responsável pelo grupo 

familiar: 

Faixa etária do responsável pela família  

Mais de 60 anos -----------------------------------------------05 

 

 Art. 4º- Serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

a) Famílias com menor renda per capta; 

b) Famílias com maior tempo de moradia no município; 

c) Famílias que possuem em seu seio mais idosos; 

d) Persistindo o empate, será realizado sorteio em data e local a 

ser divulgado posteriormente. 

Art. 5º- O resultado do processo de seleção será publicado 

através de edital com o nome das famílias selecionadas em ordem 

alfabética. 

Art. 6º- Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes 

definições: 

I-   Famílias: a unidade composta por dois ou mais indivíduos, 

eventualmente ampliada por outro indivíduo que contribuam 

para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por 

aqueles familiares, todos moradores de um mesmo domicílio. 
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II- Família de baixa renda: a que possua renda familiar mensal 

de até três salários mínimos; 

III- Domicílio: O local que serve de moradia à família; 

IV- Renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos 

auferidos por todos os membros da família,  

V-   Renda familiar per capta: razão entre a renda familiar 

mensal e o total de indivíduos na família. 

Art. 7º - Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. 

Art. 8º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 11 de outubro de 2013. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


