A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE PINDAMONHANGABA, dando continuidade, torna
público a LISTA de CONVOCAÇÃO DOS CONTEMPLADOS do “EMPREENDIMENTO
BEM VIVER PINDAMONHANGABA” COM O CRONOGRAMA PARA EFETIVAÇÃO DO
RECEBIMENTO DAS SUAS CHAVES E REALIZAÇÃO DA SUA MUDANÇA.
ORIENTAÇÕES GERAIS:
1) Aqueles que ainda “NÃO” assinaram o CONTRATO junto ao Banco do Brasil, NÃO poderão
realizar a mudança e deverão procurar a SECRETARIA DE HABITAÇÃO para agendar nova data
para assinatura e nova data da mudança, que ocorrerá APÓS a conclusão de todas as
mudanças até o dia 20/03/2018;
2) Os que não comparecerem na data correta agendada para a mudança, deverão procurar a
Secretaria de Habitação para remarcar sua mudança para outro dia;
3) Com a finalidade de não causar prejuízos aos demais, os horários deverão ser estritamente
observados e respeitados;

4) O proprietário deverá ter em mãos o seu RG ou CPF (casal deve levar o documento dos
dois) e apresentar na entrada do condomínio para retirada da chave de sua moradia;
5) Esclarecemos que cada morador terá 2 (duas) horas para realizar e descarregar sua
mudança, contados a partir da entrada na portaria (respeitando SEMPRE seu horário);
6) Aos que precisarem, será fornecida no dia da mudança a DECLARAÇÃO DE
COMPARECIMENTO para apresentarem no seu trabalho;
7) Os que não estiverem na lista abaixo, deverão procurar a Secretaria de Habitação para
orientações. Segue abaixo a lista dos contemplados com a data e horário correto que
deverão realizar sua mudança.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1- Em nenhuma hipótese será autorizada a mudança por um representante sem a
apresentação de Procuração com firma reconhecida.
2- Os que não fizeram a vistoria, deverão fazer antes da mudança e assinar o Termo de
Vistoria.

3- Em nenhuma hipótese haverá a entrega somente das chaves.
4- EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DA EDP, A ILUMINAÇÃO DA RUA 1 - A DA
ENTRADA PRINCIPAL - SERÁ LIGADA NO PRÓXIMO DIA 10/03

