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4. QUESTIONAMENTO: 
Como critério de avaliação, será seguido o especificado na Lei 1551/2018, que rege 
todo os parâmetros e critérios adotados no que diz respeito a seleção daqueles que 
serão contemplados.  
 
Segue em anexo a Lei completa. 
 
Conforme a Lei 1551/2018: 
Art. 3º - Os beneficiários das execuções do Programa de Melhorias Habitacionais de Interesse 

Social deverão preencher os seguintes requisitos: I - Comprovação de residência, permanência 

ou vivência no Município de no mínimo 05 (cinco) anos em nome do  

beneficiário;  

II - Possuir renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos vigentes à época da 

seleção;  

III – Cadastro no CADÚNICO do Governo Federal;  

IV - Ser proprietário do imóvel ou comprovar que se encontra em processo de regularização 

ou, ainda, possuir cessão de uso, no caso dos assentamentos rurais, emitida pelo órgão 

competente;  

V - Não ser proprietário de outro imóvel no Município de Camaçari ou em qualquer outro 

lugar;  

VI - Residir em situação de vulnerabilidade social, em que faltem condições mínimas de 

habitabilidade;  

VII - Apresentar Laudo da Defesa Civil do município que comprove a necessidade de execução 

de obras de Melhoria Habitacional;  

VIII - Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, com comprovante da 

propriedade em seu nome;  

IX - Famílias com idosos, cuja renda não ultrapasse o disposto no inciso II;  

X - Famílias com Idosos responsáveis pela unidade familiar, e comprovante da propriedade em 

seu nome;  

XI - Famílias beneficiadas por Benefício de Prestação Continuada (BPC) no âmbito da Política 

de Assistência Social, comprovado por declaração do ente público;  

XII - Famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação 

de atestado médico;  

XIII - Famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, e sejam responsáveis pela 

unidade familiar comprovado com a apresentação de atestado médico e comprovante da 

propriedade em seu nome;  
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XIV - Famílias de que façam parte pessoa (s) com microcefalia comprovado com a 

apresentação de atestado médico.  

§ 1º. Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade nuclear, eventualmente ampliada 

por outros indivíduos que com ela possuam laços de0020parentesco, que forme um grupo 

doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela constituição de seus 

membros.  

§ 2º. Serão computados para cálculo da renda familiar os rendimentos de todos os membros 

adultos que compõe a família.  

§ 3º. No ato da inscrição da família, e, a qualquer tempo, a critério da Secretaria Municipal de 

Habitação, será feita a aferição da renda familiar.  

§ 4º. Os incisos de I a VI possuem caráter obrigatório, devendo o candidato satisfazer a todos 

estes itens para participar do pleito.  

§ 5º. Os incisos de VII a XIV possuem caráter qualitativo e serão utilizados como critérios para 

seleção de candidatos.  

§6º. O poder executivo municipal definirá: I - os parâmetros de priorização e enquadramento 

dos beneficiários do Programa de Melhorias Habitacionais “CASA MELHOR”; e II - a 

periodicidade de atualização dos limites de renda familiar estabelecidos nesta Lei; 


