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ANEXO P_11 (modelo para o Anexo II do Convênio) 
 
 
 
 

PLANO DE TRABALHO 
 
 
 

OBJETO 
 
 
 

Constitui objeto do presente Convênio o aporte pela Secretaria da Habitação de 

recursos estaduais destinados à cobertura parcial das despesas necessárias para a 

produção de Lotes dotados de infraestrutura urbana no Município de XXXXXXXX, nos 

critérios e de conformidade com o Programa Casa Paulista-Lotes Urbanizados- 

Parcerias com Municípios, autorizado pelo Decreto Estadual nº 58.019 de 02 de maio 

de 2012. 

As obras e serviços serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal e os lotes, ao 

final, serão destinados à construção de moradias habitacionais para beneficiários com 

renda familiar bruta mensal não superior a R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). 

 
 

JUSTIFICATIVAS 
 
 
 

O Programa Lotes Urbanizados-Parcerias com Municípios e o presente Convênio 

integram as diretrizes do Governo no tocante à função fomentadora do Estado para 

cumprimento dos Eixos Estratégicos da Política de Habitação de Interesse Social e 

mais as seguintes motivações: 
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a) A disposição do Governo do Estado de São Paulo em mobilizar recursos 

orçamentários e operacionalizar o Fundo Paulista de Habitação de  Interesse 

Social (FPHIS), instituído pela Lei Estadual nº 12.801, de 15 de janeiro de 2008, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 53.823, de 15 de dezembro de 2008; 

b) A Deliberação Normativa nº 004, de 20 de março de 2012 do Conselho Gestor do 

Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (CGFPHI), objeto do Decreto nº 

58.019 de 02 de maio de 2012, que aprovou a implantação do Programa Casa 

Paulista - Lotes Urbanizados –Parcerias com os Municípios; 

c) A instituição, na SH, da Agência Paulista de Habitação Social com a finalidade de 

executar programas e ações na área de habitação de interesse social do Estado e 

seus municípios, aprovados pelos Conselhos Gestores do Fundo Paulista de 

Habitação de Interesse Social - FPHIS e do Fundo Garantidor Habitacional - FGH, 

nos termos do Decreto nº 57.730, de 27 de setembro de 2011; e 

d) O interesse do Município de XXXXXXXXXX em efetivar parcerias no sentido de 

propiciar as condições para a execução de obras e serviços destinados a soluções 

habitacionais conforme solicitação formal para o presente Convênio. 

 
 

VIGÊNCIA: 
 
 
 

O Convênio será desenvolvido pelo período de XX (número de meses por extenso) 

meses contados da assinatura deste Convênio. 
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ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
 
 
 
 

Município de XXXXXXXXX.(nome do município) 
 
 
 
 
 

AGENTE OPERADOR  DOS RECURSOS DA SH: 
 
 
 

Agência Paulista de Habitação Social (instituída pelo Decreto nº 57.370, de 2011) 
 
 
 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
 
 
 

O presente Convênio será operacionalizado na forma estabelecida nos seus termos e 

respectivos Anexos I, II, III e de conformidade, especialmente, com o Cronograma 

Físico-Financeiro relativo à execução e andamento das obras e serviços, parte 

integrante do Anexo I deste Termo de ajuste. 

 
 

VALOR DO CONVÊNIO 
 
 
 

Os recursos destinados ao Município pela SH correspondem a R$ X.XXX.xXX,XX ( 

valor por extenso), a serem repassados em X (número de parcelas por extenso) 

parcelas, conforme o Cronograma físico financeiro – Anexo I , sendo que o valor total 

do presente Convênio corresponde a R$ X.XXX.XXX,XX (valor  por extenso). 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 
 
 
 

O Convênio relativo ao aporte de recursos pela SH destina-se a obras de 

infraestrutura urbana no Loteamento Residencial XXX XXXXX (nome do 

empreendimento), localizado no terreno objeto da matrícula nº XX.XXX do Serviço de 

Registro de Imóveis de XXXXX XXXX, de propriedade de XX XXXXX . 

As obras e serviços destinam-se à produção de XXXX (número de famílias atendidas) 

lotes com todas as redes de infraestrutura urbana (redes de água e esgoto, redes de 

iluminação e energia, de águas pluviais, pavimentação das ruas e calçadas, e a 

terraplenagem dos lotes descrever somente as que fizerem parte do objeto do 

convênio). 

Ao final, os lotes produzidos serão destinados à construção de moradias para a 

população proveniente de áreas de risco, favelas, sub-habitação ou com carências 

habitacionais, condicionada a que os beneficiários finais possuam renda familiar bruta 

mensal de até R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). 

 
 

METAS A SEREM ATINGIDAS 
 
 
 

A meta do presente convênio é produzir XXX(número de famílias atendidas ) lotes 

urbanizados no local indicado. 
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FASES DE EXECUÇÃO 
 
 
 

O Cronograma Físico - Financeiro estabelece XX (número de etapas, conforme as 

divisões do cronograma modelo – Anexo P.4) etapas de obras a serem executadas no 

período de vigência deste Convênio, das quais XX (número de etapas que tem a 

Casa Paulista como responsável financeira) contarão com recursos da SH. 

 
 
 
 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
 
 

Os recursos oriundos da SH serão repassados em XX (número de etapas que tem a 

Casa Paulista como responsável financeira ) parcelas, conforme segue: 

a) Primeira parcela: R$ XXX.XXX,XX (valor por extenso) destinados aos serviços 

de limpeza e terraplenagem do terreno e será liberada após o termino da etapa 

em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da etapa pela Casa Paulista; 

b) Parcelas intermediárias: serão repassadas de conformidade com cada etapa das 

obras e serviços estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, atestadas por 

vistoria e respectiva prestação de contas. 

 
 
 

c) Última parcela: será repassada após a conclusão integral do objeto do Convênio 

e apresentação das respectivas certidões de matrículas emitidas pelo Registro 

de Imóveis. 
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Estando os partícipes de acordo com o presente Plano de Trabalho, assinam o 
mesmo em 3 (três) vias, as quais passam a fazer parte integrante do Convênio. 

 
São Paulo, em / /_   

 
 
 
 
 

 

SILVIO TORRES 
Pela SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 

XXXXXX XXXXXX  XXXXXXXXX 
Pelo MUNICÍPIO 

 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

1._   2._   
Nome: Nome: 
R.G: R.G: 
CPF: CPF: 
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