
1- Onde faço inscrição para conseguir uma casa? 

No momento o município não tem nenhum projeto de habitação popular 

aprovado, entretanto o primeiro passo para que qualquer cidadão tenha 

acesso aos programas de habitação é estar inscrito no CADÚNICO. 

Essa inscrição é realizada através da equipe técnica da  Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

 

2-  Quem terá prioridade no processo de seleção? 

 

Tem prioridade as famílias de baixa renda, os idosos, os que vivem em 

área de risco e em situação de co-habitação, além de famílias 

numerosas com crianças menores de 12 anos e deficientes físicos. 

 

3-  Sou solteiro/solteira. Posso fazer inscrição? 

  

Sim, desde que tenha no mínimo um dependente. 

 

4- Estou construindo/ reformando e fui notificada pelo CREA- Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia. Onde posso obter informações 

aqui na Prefeitura?  

O CREA- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia não tem 

qualquer tipo de relação com a prefeitura. As notificações da Prefeitura 

relacionadas à construção/reforma são feitas pelo Departamento de 

Edificações e Postura. 

 

5- Como faço pra alugar ou utilizar os quiosques que estão sendo 

construídos em frente ao Lago Afonso Dias Fernandes? 

A utilização dos quiosques serão definidas a partir da publicação de 

Edital de concorrência pública regida pela Lei 8666/93 

 

6- Onde posso encontrar informações sobre repasses federais através de 

Convênios para a Prefeitura de Piracanjuba? 

 

As informações podem ser obtidas pelo site: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/ 

 

7- Eu preciso de um projeto para construir minha casa, porque a Prefeitura 

exige para a expedição do Alvará. O Engenheiro da prefeitura pode 

fazer pra mim?  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/


Não. O Município não presta esse serviço. A Engenharia do Município 

atendem às demandas da Administração Pública.  

8- Qual o recurso para a construção do lago do Setor Jardim Goiás? E 

Quando ele ficará pronto? 

 

Os recursos são provenientes do Ministério do Turismo e contrapartida 

do Município. A obra tem previsão de conclusão em dezembro de 2017. 

 

9- Quando será concluída a obra da UBS 304 no Setor Aeroporto? De onde 

vem o recurso? 

A previsão de conclusão da obra é em dezembro de 2017, entretanto o 

processo de licitação da retomada da obra está paralisado por força de 

liminar. Os recursos para construção são provenientes do  Fundo 

Nacional de Saúde e contrapartida do Município. 

10- A obra da creche do Setor Aeroporto será concluída quando? Quais os 

recursos. 

 

Sim a  obra será concluída, tem previsão de retomada ainda no ano de 

2017 e conclusão no ano de 2018 e será concluída com recursos do 

erário municipal. 

 

 

   




