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EDITAL DE SORTEIO N. 01/2020 – SORTEIO PARA FORMAÇÃO DE 

SUPLÊNCIA DE DEMANDA COMPLEMENTAR 

 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

A Prefeitura de Cristais Paulista - SP, em consonância com a Portaria nº595 (de 18 

de dezembro de 2013, do Ministério das Cidades) e com a Lei Municipal nº 1.982 

(de 25 de julho de 2019) torna público o sorteio, com transmissão virtual, que visa 

selecionar famílias para complementação de demanda do Programa Habitacional 

referente ao Edital publicado em 01/12/2019, o qual conta com previsão de 

construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no bairro AUGUSTO JOSÉ 

MONTEIRO no município de Cristais Paulista. 

 

 O sorteio aqui noticiado visa complementar o número de famílias para avaliação de 

critério de análise, segundo edital nº 01 (de 12 de dezembro de 2019) para a 

finalidade de se completar o número total de famílias aptas em pré-aprovação pela 

Caixa Econômica Federal, residências a serem construídas, uma vez que para inicio 

das obras de construção das unidades habitacionais, é necessário que estejam todas 

as vagas preenchidas. Informamos que do número aferido no sorteio inicial, 

incluindo os contemplados e os suplentes, não foi o suficiente conforme exigências 

estabelecidas pelo programa habitacional que ampara tal empreendimento. 

 

Todos os procedimentos de segurança e transparência serão adotados para permitir 

igualdade de direitos a todos os inscritos com auditoria dos Vereadores Municipais e 

representantes da população Cristalense, conforme a Portaria Municipal 2.744 de 10 

de agosto de 2020, sendo certo que em decorrência da pandemia causada pelo 
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Covid-19, o sorteio será transmitido virtualmente, respeitando o distanciamento 

social e as medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus. 

 

 

1- SORTEIO    

1.1 O presente Edital torna público o sorteio para fins de complementação de 

demanda do Edital publicado em 01/12/2019, o qual conta com previsão de 

construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no bairro AUGUSTO 

JOSÉ MONTEIRO localizado no Município de Cristais Paulista pelo 

“Programa Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, que ocorrerá no dia 

14 de agosto de 2020, às 11 horas, nas dependências da Escola Municipal Jarcy 

Araci de Mattos, Av. Antônio Prado, 3240 - Centro, Cristais Paulista - SP, 

14.460-000. O sorteio será transmitido virtualmente pelas seguintes mídias 

sociais, e plataformas, conforme os seguintes links: 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/prefeituradecristaispaulista/ 

INSTAGRAM: Prefeitura Municipal de Cristais Paulista 

 

a) Somente participarão do sorteio as famílias que se cadastraram no ato e dentro 

do período inicial de inscrição fixado pelo edital nº 01, de 12 de dezembro de 

2019, estando proibidas novas inscrições; 

b) As famílias que já foram sorteadas anteriormente e tiveram seus cadastros 

rejeitados por qualquer motivo pela Caixa Econômica Federal, não poderão 

participar deste novo sorteio de demanda complementar; 

c) Os novos sorteados serão classificados por ordem de retirada do nome e 

integrarão uma lista de contemplados de forma complementar, as quais serão 

https://www.facebook.com/prefeituradecristaispaulista/
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convocadas conforme vagas em aberto para seleção e análise da Caixa 

Econômica federal; 

d) O sorteio será realizado na presença dos Vereadores Municipais e de 

representantes populares, os quais serão escolhidos segundo conforme a 

Portaria Municipal 2.744 de 10 de agosto de 2020; 

e) O presente edital será publicado junto ao Diário oficial do Município de 

Cristais Paulista, bem como será afixado junto ao paço Municipal e publicado 

junto aos meios de comunicação disponíveis do município; 

f) O resultado do sorteio, com ordem classificatória dos inscritos, será divulgado 

nos meios de comunicação disponíveis e publicado no sitio virtual da 

Prefeitura Municipal de Cristais Paulista; 

g) Considerando que o sorteio será transmitido ao vivo, em caso de problemas 

técnicos alheios a vontade dos organizadores, como, por exemplo, oscilação 

ou interrupção dos serviços de energia elétrica, internet e outros - o sorteio 

será suspenso e realizado em nova data a ser previamente divulgada. 

 

Cristais Paulista, 11 de agosto de 2020.  

 

 

 

KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES 

                   PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 


