
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

RESOLUÇÃO Nº 17/2015 
 

A Coordenadoria do Programa Minha Casa 
Minha Vida, CONVOCA o sorteado titular do 
empreendimento Residencial Chácara das 
Flores I para apresentar documentação 
pendente. 

 
 
Art. 1º     Fica convocado  a comparecer, no período de  23 e 24  de setembro   de 2015, na Sede 
da Coordenadoria da Habitação de Interesse Social MCMV, Rua Agenor  Meira nº 6-28, Centro, 
Bauru –SP, no horário da 8:00 as 11:00 hs e das 13:00 às  17:00 hs munidos de documentação. 
 
art. 2º A documentação necessária (original e cópia) deverá ser apresentada no ato do 
atendimento, sendo:  
 
Parágrafo 1º  Para os sorteados que já possui Cadúnico (número da inscrição social): RG 
(original e cópia) CPF (original e cópia) Certidão de Casamento ou Nascimento (original e cópia) 
Comprovante de residência (original e cópia). 
 
Parágrafo 2º Para os sorteados que ainda não possuem Cadúnico (número de inscrição social):  
Responsável legal:  
 
Carteira de Identidade (RG), CPF, Título de eleitor, Comprovante de endereço  (Água, Luz, 
Telefone e outros), Carteira Profissional (CTPS) mesmo se não estiver empregado,Holerite 
atualizado ou recibo atualizado, Certidão de Nascimento ou  Certidão de Casamento, Certidão 
de Casamento com averbação de separação/divórcio (quando for o caso), Certidão de Óbito do 
cônjuge (quando for  o caso), Comprovante NIS/PIS/PASEP.  
 
Companheiro (a) ou esposo (a): 
Carteira de Identidade (RG), CPF, Titulo de eleitor, Carteira Profissional (CTPS)  mesmo se não 
estiver empregado, Holerite atualizado ou recibo atualizado,  Certidão de Nascimento ou 
Certidão de Casamento, Certidão de Casamento com  averbação de separação/divórcio (quando 
for o caso), Certidão de Óbito do  cônjuge (quando for o caso), Comprovante NIS/PIS/PASEP. 
Filhos menores de 16 anos: Certidão de Nascimento e Carteira de Identidade RG (se possuir) 
Declaração Escolar atualizada. (EMEI, EMEF, CRECHE, ESCOLAS  ESTADUAIS E 
PARTICULARES). 
 
Filhos maiores de 16 anos: 
Carteira de Identidade (RG), CPF, Titulo de eleitor (se possuir), Carteira  Profissional (CTPS) 
mesmo se não estiver empregado, Holerite atualizado ou  recibo atualizado, Certidão de 
Nascimento ou Certidão de Casamento (quando for  o caso), Certidão de Casamento com 
averbação de separação/divórcio (quando for  o caso), Certidão de Óbito do cônjuge (quando for 
o caso), Comprovante NIS/PIS/PASEP e Declaração Escolar. 
 
Filhos maiores de 18 anos: 
Carteira de Identidade (RG), CPF, Titulo de eleitor, Carteira Profissional (CTPS)  mesmo se não 
estiver empregado, Holerite atualizado ou recibo atualizado,  Certidão de Nascimento ou 
Certidão de Casamento (quando for o caso), Certidão de Casa mento com averbação de 
separação/divórcio (quando for o caso), Certidão  de Óbito do cônjuge (quando for o caso), 
Comprovante NIS/PIS/PASEP e Declaração Escolar (se for o caso). 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 Caso haja mais pessoas residindo na mesma residência apresentar: 
 Carteira de Identidade (RG), CPF, Titulo de eleitor, Carteira Profissional (CTPS) mesmo se não 
estiver empregado, Holerite atualizado ou recibo atualizado, Certidão de Nascimento ou Certidão 
de Casamento, Certidão de Casamento com averbação de  separação/divórcio (quando for o 
caso), Certidão de Óbito do cônjuge (quando for o caso), Comprovante NIS/PIS/PASEP. 
 
-Aposentados e pensionistas trazer número do benefício. 
-se houver criança que não reside com a mãe, mas resida na casa trazer termo de guarda. 
-apresentar prova do estado civil de todos os moradores da residência, que pode ser a 
certidão de nascimento, casamento, óbito ou união estável. 
 
Parágrafo Único  Os Sorteados que não comparecerem no período estabelecido pela presente 
Resolução, serão considerados como desistentes da unidade residencial contemplada, 
acarretando a exclusão do núcleo familiar informado no cadastro. 
 
 
Art. 3º Os sorteados assumem a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, 
sendo que serão excluídos de qualquer etapa do processo quando não conseguirem a 
comprovação dos requisitos exigidos. 
 
Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Bauru, 21 de setembro  de 2015.  
 
 

ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO 
COORDENADORA 

 
 
TITULAR  DO RESIDENCIAL CHÁCARA DAS FLORES I  
 

CPF  NOME  

05473856500 JEFERSON RAMOS DA SILVA  
 


