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RESOLUÇÃO 002/2020 COMHABIT/TO 

“Dispõe sobre as mudanças nos critérios e 

requisitos de seleção do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, de acordo com as normas 

da nova Portaria nº 2.081, de 30 de Julho de 

2020”. 

 

O Conselho Municipal de Habitação Popular de Teófilo Otoni, baseado nas atribuições 

especificadas em sua Lei de criação, e em acordo com a assembleia geral registrada em ata de 

número 003 de 15 de Outubro de 2020, 

Resolve: 

Art. 1º - Divulgar sobre as mudanças no processo de seleção do Programa Minha Casa, Minha 

Vida PMCMV, de acordo com as normas da nova Portaria nº 2.081, de 30 de Julho de 2020.  

Art. 2º - Para fins de seleção será gerada pelo Governo Federal uma lista ranqueada de 

candidatos, por meio de ranqueamento aleatório, extraída a partir de dados do Cadastro Único, 

com base nos critérios e requisitos determinados na Portaria nº 2.081, de 30 de Julho de 2020. 

 Os candidatos da lista gerada devem atender a, pelo menos um requisito: 

 Viver em domicílio rústico; 

 Viver em domicílio improvisado; 

 Viver em coabitação involuntária; 

 Viver em adensamento excessivo; 

 Possuir ônus excessivo com aluguel; 

 Estar em situação de rua; 

 Após a verificação dos requisitos, os candidatos resultantes devem atender a, no 

mínimo, cinco critérios:  

 Viver em domicílio rústico; 

 Viver em domicílio improvisado; 

 Viver em adensamento excessivo; 

 Possuir ônus excessivo com aluguel; 

 Mulher responsável familiar; 

 Beneficiário do Bolsa Família; 

 Beneficiário do Beneficio de Prestação Continuada, BPC; 

 Dependente de até 6 anos; 
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 Dependente entre 6 e 12 anos; 

 Pessoa com deficiência na família; 

 Idoso na família; 

 Negro na família; 

 Grupos Populacionais Tradicionais Específicos; 

Art. 3º - O candidato deve estar inscrito no Cadastro Único, com dados atualizados há no 

máximo 24 meses, para participar do PMCMV. 

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Teófilo Otoni, 19 de Outubro de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Adailto Rodrigues de Souza 

             Presidente do COMHABIT    

 


