Entre todos que precisam de
uma casa, existem aqueles que
precisam de mais apoio para
conseguir a sua.

Mais informações: www.cidades.gov.br

O Programa Minha Casa,
Minha Vida tem regras claras.
Tudo para beneficiar as
pessoas que mais precisam
de apoio para conseguir
a sua casa.
Quem pode se beneficiar?
Toda família com renda bruta de até R$ 5 mil, desde que
não possua casa própria ou financiamento em qualquer
unidade da federação. Também não é permitido que os
participantes tenham recebido anteriormente benefícios
de natureza habitacional do Governo Federal
Para as famílias com renda de até R$ 1.600: a prioridade
é atender a população de baixa renda, pois entre todos
que precisam de uma casa, existem aqueles que precisam
de mais apoio para conseguir a sua.

Quem é o responsável pela seleção dos
beneficiários?
Estados, municípios e Distrito Federal, observada a
regulamentação do Ministério das Cidades.

Processo de Seleção:
Fase 1 - Seleção de candidatos pelo município
Os candidatos deverão estar inscritos nos cadastros
habitacionais dos municípios, estados ou DF.
Na seleção dos candidatos, têm prioridade famílias:
• desabrigadas que perderam seu único imóvel, ou ainda
residentes em áreas de risco ou insalubres;
• com mulheres chefes de família;
• que possuam pessoas com deficiência.
Obs.: reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais
para atendimento aos idosos e às famílias que tenham
pessoas com deficiência.

Fase 2 - Inserção no Cadastro Único (CADÚNICO)

A prefeitura providencia a inclusão ou atualização
dos candidatos selecionados no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal.

Fase 3 - Apresentação dos indicados

A relação de candidatos selecionados é oficializada na
instituição financeira responsável.

Fase 4 - Verificação das informações

As informações dos candidatos selecionados são
verificadas comparando com outros cadastros. O
candidato que omitir ou prestar informação falsa é
excluído do processo de seleção.
Para conhecer os critérios locais de seleção e as
condições para famílias com renda até R$ 1.600 entre em
contato com a sua prefeitura.
Para mais informações sobre o programa acesse
www.cidades.gov.br.

