DELIBERAÇÃO N.º 006 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2011

Aprova e assina o Regulamento para cadastramento, sorteio de vagas,
convocação e inscrição para solicitação de financiamento habitacional no
ano de 2011.

O Grupo Coordenador do FAHMEMG/PROMORAR MILITAR no uso das atribuições
previstas no art. 13, inciso VII, da Lei Estadual n.º 17.949, de 22 de dezembro de 2008 e
art. 8º, inciso VII do Decreto n.º 45.078, de 02 de abril de 2009 adota novos
procedimentos para a concessão de crédito mobiliário para o ano de 2011.

Art. 1º O Grupo Coordenador FAHMEMG/PROMORAR MILITAR aprova e assina o
regulamento que a esta acompanha, estabelecendo as regras para concessão de financiamento
habitacional no ano de 2011, na modalidade de sorteio.
Art. 2º O cadastramento para o sorteio ocorrerá do dia 01 a 28 de março de 2011 no sistema
informatizado e o sorteio será realizado em 04 de abril 2011.
Art. 3º Serão sorteados 250 (duzentos e cinquenta) números, sendo que os 200 (duzentos)
primeiros serão convocados na vigência do ano de 2011 para preenchimento das vagas
existentes e os 50 (cinqüenta) restantes ficarão destinados à formação de um cadastro reserva.
Art. 4º Os números previstos poderão ser ampliados, de acordo com a disponibilidade de
recursos do FAHMEMG e serão divulgados em até cinco dias antes da data determinada para
o sorteio.
Art. 5º O cadastro reserva somente será utilizado, caso as vagas ofertadas não tenham sido
preenchidas por irregularidades ou desistência dos contemplados no sorteio.
Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2011.
(a) Cel PM QOR Sebastião Gonçalo de Oliveira Filho Representante Titular – IPSM e Presidente do GC;
(a) Sra. Regina Lopes Cançado Queiroz Representante Suplente do BDMG;
(a) Cel PM Jader Mendes Lourenço Representante Titular PMMG;
(a) Ten Cel BM Miguel Novais Borges Representante Titular do CBMMG;
(a) Evânio Antõnio de Araújo Júnior representante Titular do SEPLAG;
(a) Cb. PM Matscelo Boaz Tarley, Representante Titular Militares da Ativa e;
(a) Cel PM QOR Cláudio Lelis Araújo Representante Titular Militares da Reserva .

