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LEI N.º 2877/2022
DE 21 DE JUNHO DE 2022

 
LÁZARO NOÉ DA SILVA, Prefeito do Município de

Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Santa Gertrudes aprovou oProjeto de Lei e ele, sanciona e

: wjagestão-será realizada
e Habitação, oojetivando integral

fituindoése &

fUnihações oriundas da auí
munícipe : à À em participar

seleção iaqui
de

êsse Sogial aos q

in açoDê promovidos

são de demanda, que serão realizados on mo o
dos mrogramas e/ou Empreendim t i

EmpÉ endimentos, evInteresse
supramencionados, deverão realizar, de maneira
espontânea, a inscrição pessoal e intransferível, por meio
de sistema informatizado online, no site da Prefeitura
Municipal de Santa Gertrudes/SP.
S 1º São dados de preenchimento obrigatório para acessar o

 
sistema e iniciar a inscrição ou a atualização do Cadastro /)
Habitacional do Município:
a) CPF do titular; 
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RG do titular;
Data de nascimento do titular;
Nome completo da mãe do titular.

S 2º Uma vez acessado o sistema e iniciada a inserção de
dados, estes poderão. ser gravados, ficando os dados
disponíveis para validação do munícipe a qualquer tempo. Os
dados de preenchimento obrigatório para validar a inscrição
ou validar a atualização do Cadastro Habitacional do

Município serão, . i dicádos” utomaticamente
durante Que i

preencitimen

      e rados — devéFãoa CONVOGae Santa Gertrudes”, pata v
ualização do Cadastro api fxe

espeicíiticois : - dos Programas,
de Hetização A teresse social

 

 
será aferido automaticamente todo dia ETRATES “del 3 nei.
de cada exercício, para fins de considerar ATIVAS as
inscrições cadastrais que tenham sido atualizadas e
validadas ao menos nos dois últimos anos.

Artigo 6º: Serão consideradas INATIVAS :

a) As inscrições cadastrais realizadas a partir da
publicação deste Decreto que não tenham finalizado o
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“preenchimento completo dos dados obrigatórios e prestado

declaração, nos termos do art. 3º;
b) As inscrições cadastrais que, passados 2 (dois) anos da
realização da inscrição ou da última atualização, a contar
de primeiro de janeiro de cada exercício, não tenham
realizado atualização e/ou validação da inscrição.
S 1º As inscrições cadastrais consideradas INATIVAS poderão
ser novamente reclassificadas como- ATIVAS a qualquer
momento, desde ques O fertutar “do Gadastro atualize e/ou

familiar, sob
“Saixo-«aquele

 

de
da Taif   


