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     RESOLUÇÃO Nº 04/2014 
 

Convoca para atualização cadastral os 
beneficiários inscritos nos grupos de idosos e 
deficientes do Programa Habitacional Minha 
Casa Minha Vida. 

 
 
 
 

 A Coordenação do Programa Minha Casa Minha Vida, Portaria nº 
41/09, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar pública a 
convocação dos beneficiários inscritos nos grupos de idosos e 
deficientes, para atualização cadastral no sistema do Minha Casa 
Minha Vida. 
 

 
Art. 1º Notificar aos beneficiários inscritos no grupo de idosos bem 

como no grupo de deficientes ou seus representantes legais, 
a comparecerem no período de 20 a 27 de maio de 2014, na 
Sede do Programa Minha Casa Minha Vida situada à Rua 
Agenor Meira, nº 6-28, Centro Bauru – SP, no horário das 
08:00 às 17:00 horas, munidos obrigatoriamente de 
documento original de identidade (RG, CNH, CTPS ou 
Registro de Conselho Profissional), CPF e comprovante de 
residência. 

Art. 2º Sendo a convocação atendida pelo beneficiário, poderá o 
mesmo proceder as alterações necessárias para 
enquadramento no grupo correto. 

Parágrafo Único  Os usuários inscritos que considerarem corretas as 
informações constantes inclusive de grupo, não se obrigam a 
comparecer para ajuste.   

 
Art. 3º A Coordenação do Programa cientifica que, o não 

comparecimento dentro do prazo supracitado, não acarretará 
em exclusão do sorteio. No entanto, caso o beneficiário seja 
sorteado e esteja inscrito no grupo não compatível com seu 
perfil, perderá o direito de ter sua documentação analisada 
pela Caixa Econômica Federal, portanto, perderá o imóvel. 

 
Parágrafo Único A Coordenação comunica ainda que ao termino do prazo 

estabelecido nesta resolução, a finalização do cadastro, no 
tocante ao grupo idosos se norteará por uma classificação 
automática de data de nascimento. 
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Art. 4º Ficam os beneficiários acima mencionados, cientes de que 

assumem a responsabilidade pela veracidade das 
informações prestadas, podendo ser excluídos de qualquer 
etapa do processo quando não conseguirem comprovar e/ou 
atender a todos os requisitos exigidos. 

 
 
Art. 5º  A presente Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 
  Bauru, 17 de maio de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO 
VICE-PREFEITA E COORDENADORA DO PROGRAMA  

MINHA CASA MINHA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


