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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1o Fica obrigatória a divulgação no sítio eletrônico oficial do Município 
de Carazinho, com acesso facilitado e irrestrito, das listagens dos munícipes inscritos 
nos programas da secretaria municipal de desenvolvimento social e Departamento 
Municipal de Habitação.

§ 1o A divulgação da lista de espera dos programas deverá ser separada 
por áreas, ordenada com forme a previsão de atendimento e constando, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - a posição do solicitante na fila de espera;
II - o número do cadastro único do solicitante, com os cinco primeiros 

dígitos substituídos por asteriscos (*);
III - a data de protocolo de solicitação;
IV - o mês e o ano do provável atendimento;
V - o motivo de eventual exclusão da lista ou alteração da ordem, quando

for o caso.
§ 2o As listagens exibidas deverão ser atualizadas, no mínimo, com

frequência semanal.
Art. 2o Fica obrigatória a disponibilização de protocolo de inscrição 

disponibilizando o número da fila de espera.
Art. 3o O poder Executivo regulamentará no que couber, a presente Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua pi^blicaçãOT,
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