
PERGUNTAS FREQUENTES

O QUE É O CENSO HABITACIONAL?

O Censo  Habitacional  é  uma  ferramenta  importante  para  o  planejamento  e  permitirá
conhecer a situação de moradia da população de Bauru e direcionar as ações municipais.

O Censo também identificará  famílias  interessadas  na compra  de  moradias  populares
(casa,  apartamento  ou  lote  urbanizado)  para  direcionamento  aos  Empreendimentos
Habitacionais de Interesse Social que estão sendo produzidos em parceria com a iniciativa
privada, no âmbito do Programa Casa & Cidadania. 

Famílias  residentes  em  bairros  irregulares  também  serão  cadastradas  para  estudos
quando à viabilidade ou não de regularização fundiária desses bairros.

COMO SE CADASTRAR NO CENSO HABITACIONAL?

O cadastramento deverá ser feito pela internet, por meio do site da Prefeitura Municipal de
Bauru: http://www2.bauru.sp.gov.br/censo/

Quem não tiver acesso à internet poderá preencher o cadastro presencialmente na Cohab
ou  em  pontos  de  atendimento  especial  que  serão  disponibilizados  pelas  empresas
parceiras quando dos lançamentos dos seus empreendimentos habitacionais.

Importante ressaltar que o critério para seleção não levará em conta a ordem de inscrição
e, portanto, não há necessidade de filas ou pressa para o cadastramento.

Para o cadastramento será necessário informar:

 Dados do RG, certidão de nascimento (se solteiro), ou casamento (se casado) de
todos os moradores da casa;

 CPF de todos os moradores da casa, se possuírem;

 Declaração de renda de todos os moradores da casa, se possuírem; 

 Informações sobre a atual moradia.

O  atendimento  especial  na  Cohab  para  cadastramento  no  Censo  Habitacional  está
disponível às pessoas sem acesso à internet e ocorrerá de segunda a sexta feira, das 8h
as 12h e das 13h às 17h. A Cohab está localizada à Avenida Nações Unidas nº 30-31.

QUEM PODE SE CADASTRAR?

 Brasileiro nato ou naturalizado, morador de Bauru; 

 Maiores de 18 anos ou menores emancipados. 

http://www2.bauru.sp.gov.br/censo/


POSSO ME CADASTRAR MAIS DE UMA VEZ? 

Não. Cada CPF pode ser cadastrado uma única vez.

PRECISO CORRIGIR OU ATUALIZAR O CADASTRO. COMO DEVO FAZER? 

Para corrigir ou atualizar o cadastro você deverá acessar a página do Censo e entrar com
seu número de CPF e o número do protocolo gerado no seu cadastro, também foi enviado
ao seu e-mail.

NÃO ESTOU CONSEGUINDO ME CADASTRAR.  O QUE FAZER? 

Em caso de  dificuldade  ou  dúvida,  entrar  em contato  na  ouvidoria  da  Prefeitura  pelo
telefone 3235-1156.

COMO SERÁ O CRITÉRIO PARA AQUISIÇÃO DA MORADIA? 

O Censo Habitacional habilitará a família cadastrada para a compra direta de moradia em
Empreendimentos  Habitacionais  de  Interesse  Social,  produzidos  com  base  na  Lei  nº
5.766/09 e em consonância ao Programa Municipal Casa & Cidadania.

Os  Empreendimentos  Habitacionais  de  Interesse  Social  produzidos  com  base  na  Lei
Municipal  nº  5.766/09  são  destinados  a  famílias  com  renda  bruta  de  até  5  salários
mínimos,  podendo haver restrições específicas para faixas de renda conforme critérios
especiais  de  cada  empreendimento  e  vinculação  com  outros  programas  federais,
estaduais ou municipais.

Os critérios para seleção e aquisição de moradia em Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social produzidos no âmbito do Programa Casa & Cidadania estarão sujeitos a
parâmetros específicos aplicáveis a cada empreendimento, conforme vinculação a projetos
e programas federais, estaduais ou municipais.

OUTRAS  INFORMAÇÕES  IMPORTANTES  SOBRE  O  CENSO  HABITACIONAL:

Este cadastro não é considerado fila ou qualquer outro tipo de ordenamento, portanto a
data de inscrição não será utilizada como critério de classificação.

O  responsável  pelo  preenchimento  do  Censo  Habitacional  se  responsabiliza  pela
veracidade das informações prestadas e deverá comprovar seu teor nas etapas de triagem
e seleção.


