
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 17.399, DE 4 DE MARÇO DE 2015.

Regulamenta  o  processo  de  seleção  para  a
indicação  de  famílias  especificamente  e
unicamente  para  a  ocupação  de  unidades
habitacionais - casas - no Loteamento Campos
da  Serra,  construídas  dentro  do  Programa
“Caxias, Minha Casa II”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade ao disposto na Lei
Complementar  nº  446,  de  4  de  novembro  de  2013,  que  institui,  no  âmbito  municipal,  o
Programa Habitacional “Caxias, Minha Casa II”, 

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma da Portaria nº 595, de 18 de dezembro de 2013, e
Portaria  nº  829,  de  30  de  dezembro  de  2014,  do  Ministério  das  Cidades,  os  critérios  de
elegibilidade  e  as  condições  e  procedimentos  para  a  seleção  dos  beneficiários  a  serem
encaminhados à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Art. 2º Conforme dispõe o item 4.2 do Anexo da Portaria nº 595, de 18 de dezembro de
2013, os critérios locais são:

I - famílias residentes em Caxias do Sul há pelo menos 10 (dez) anos comprovados
através de Carteira de Trabalho, Contrato de Aluguel com firmas reconhecidas em Cartório,
comprovante de escolaridade do adquirente ou dos filhos,  declaração da Unidade Básica de
Saúde (UBS);

II - famílias com mais de 5 (cinco) componentes;

III - famílias pagadoras de aluguel e que tenham filhos menores de idade ou possuam a
guarda de menores.

Art. 3º Os casos omissos serão solucionados pela Secretaria Municipal da Habitação.

Art. 4º Este Decreto tem validade única e especificamente para regular os critérios de
elegibilidade e as condições e procedimentos para a seleção dos beneficiários para a ocupação
das unidades habitacionais - casas - construídas dentro do Programa “Caxias, Minha Casa”.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 4 de março de 2015; 140º da Colonização e 125º da Emancipação Política.

Alceu Barbosa Velho,
PREFEITO MUNICIPAL.

Felipe Gremelmaier,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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