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MODULO II 
ANEXO P.1 

 
 

DIRETRIZES PARA A ACEITAÇÃO DE PROJETOS PARA A “AGÊNCIA” 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Nestas Diretrizes, a AGÊNCIA (Agência Paulista de Habitação Social) procura sintetizar e 

qualificar os requisitos e princípios mínimos requeridos nos loteamentos ou condomínios a 

ela apresentados com a finalidade de efetivar parceria. 

 
Os conceitos aqui externados, não deverão se sobrepor ou contrapor qualquer legislação 

pertinente; se por algum motivo este fato ocorrer, deverá prevalecer a lei. 

 

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos sob as regras e conceitos estabelecidos nas 

Normas Técnicas Brasileiras específicas (NBR(s)). Também deverão ser identificados 

claramente seus responsáveis técnicos e a respectiva ART (CREA) ou RRT (CAU) recolhidas. 

 
Os elementos gráficos deverão ser sempre apresentados em folhas padrão A1 e os textos de 

qualquer natureza em folhas padrão A4 (excepcionalmente folha padrão A3). 

 
Grande parte das recomendações aqui expressas foi obtida do “Manual de Projetos da 

CDHU”; do “Manual de Orientação do PEM” (Programa Especial de Melhorias da Secretaria da 

Habitação do Estado de São Paulo) e “Formalização de Convênios; Orientações” da Secretaria 

de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Nessas situações, o texto estará formatado em 

itálico. 
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1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PARCELAMENTO/CONDOMÍNIO: 

 
 
 

Após a verificação e aceitação pela Agência, das características do terreno quanto à 

implantação do loteamento (1) (ou condomínio), e tendo a Prefeitura assumido como viável 

sua execução, nas condições do Programa de Lotes Urbanizados, a mesma deverá apresentar: 

 

1.1 Projeto  do  loteamento  aprovado  no  GRAPROHAB,  ou  Certificado  de  Dispensa  de 

Análise, emitido pelo referido órgão; 

 

1.2 Manifestação dos órgãos do Meio Ambiente, quando necessária devido a apontamento 

no Certificado de Dispensa de Análise, do GRAPROHAB; 

 
1.3 Levantamento planialtimétrico do terreno (em escala adequada à área do terreno – vide 

“lista de verificação” na pág. 13 e 14 deste); 

 
1.4 Relatório de Sondagem para o terreno com vistas a terraplenagem proposta, 

principalmente terrenos com as seguintes características: 

- Solo superficial orgânico (brejoso); 
 
 

-Talvegues   oriundos   de   cursos   d’agua   existentes   ou   de   antigos   leitos   de 

rios inativos; 

- Presença ou afloramento de rochas (matacões); 
 

- Aterro, bota fora, deposição de entulho ou lixo. 
 
 

1.5 Parecer de Viabilidade do Empreendimento para terrenos inseridos em Áreas de 

Proteção e Recuperação de Mananciais na Região Metropolitana de São Paulo, o qual 

será emitido pela CETESB; 

(1) “DIRETRIZES PARA A VIABILIDADE DE TERRENOS” 
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1.6 Parecer de incidência de concessão de lavra - para terrenos próximos a pedreiras, áreas 

de extração de areia, argila, etc. o qual será emitido pelo DNPM (Departamento 

Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia) e obter o Overlay de 

Incidência de Concessão de Lavra para a região; 

 
1.7 Parecer Técnico Florestal ou Laudo de Caracterização de Vegetação, para terrenos com 

uma concentração significativa de vegetação e/ou árvores cujo porte e características 

determinem dúvidas quanto à superfície passível de aproveitamento para implantação 

de edificações; 

 
1.8 Loteamento registrado no Serviço de Registro de Imóveis (se for o caso), ou da 

incorporação/instituição de Condomínio; 

 

1.9 Projeto de terraplenagem completo das ruas e quadras; 
 
 

1.10 Projetos de implantação do loteamento (ou condomínio), da infraestrutura (água, 

esgoto, energia elétrica / iluminação, drenagem de águas pluviais e pavimentação), 

todos devidamente aprovados pelos órgãos competentes e que irão operá-los e efetuar 

eventuais futuras manutenções; 

 
1.11 ART / RRT emitido(s) pelo(s) responsável(eis) pelos projetos e sua quitação bancária; 

 
 

1.12 Memoriais descritivos das obras e serviços a serem implementados para a viabilização 

do loteamento ou condomínio; 

 

1.13 Quantificação e Orçamento das obras e serviços a serem implementados para a 

viabilização do loteamento ou condomínio; 
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1.14 Cronograma  físico-financeiro  das  obras  e  serviços  a  serem  implementados  para  a 

viabilização do loteamento ou condomínio; 

 
 

2. PROPOSTA DO PROJETO 
 
 

A concepção do Projeto deverá ser apresentada em um texto justificativo demonstrando que: 
 
 

2.1. O Projeto está implantado em local que atende ao Plano Diretor do Município, 

quando houver; ou na falta deste, que a localização do terreno é a tendência 

natural de crescimento da cidade. 

 
2.2. Os elementos do Desenho Urbano deverão responder ás necessidades da 

população e da cidade e deverão estar lastreados por um conhecimento das 

realidades locais e do entorno, buscando harmonizar seu traçado com o  da 

cidade e quando possível corrigindo necessidades locais de carência de áreas  

destinadas a equipamentos ou serviços; 

 
2.3. Os futuros moradores deverão ter a possibilidade de equacionar seu acesso 

total a cidade a que pertence, bem como aos benefícios e serviços urbanos 

próximos ao empreendimento, sem riscos ou obstáculos urbanos; 

 
Jamais a implantação do empreendimento poderá vir a reduzir as condições gerais de 

habitabilidade, uso do entorno ou da cidade por sua vizinhança ou trazer-lhes consequências 

danosas. 

 
 

3. PROJETO DE URBANISMO E TERRAPLENAGEM 
 

“A urbanização de uma gleba é um processo de intervenção no espaço, que cria áreas de 

múltiplos usos, tanto públicas como privadas, tais como áreas de sistema viário, de lazer, 
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de uso institucional, de comércio e de habitação. 

 
 

O projeto de urbanismo deve prever uma distribuição equilibrada desses espaços, um 

adequado relacionamento com a realidade do entorno da gleba e com as características 

socioeconômicas e culturais dos moradores da região. 

 
O sistema viário projetado deverá estar relacionado hierarquicamente ao existente. 

 
 

O partido urbanístico deve considerar os aspectos de infraestrutura (terraplenagem, 

drenagem, água e esgoto) de tal maneira que contemple o mínimo de movimento de 

terra, de forma compensada, aproximando-se ao máximo do perfil natural do terreno. 

Esse procedimento de projeto deverá resultar numa configuração espacial que respeite a 

direção natural das águas, garantindo um sistema de redes de infraestrutura que seja o 

mais adequado à situação criada. 

 

O projeto de terraplenagem deverá ser concebido de tal forma a serem evitadas obras 

complementares de drenagem (por exemplo: bueiros de travessia em aterros, ponto baixo 

em locais sem possibilidade de escoamento etc.). 

 
O Sistema Viário proposto deve proporcionar uma interligação eficiente com o viário 

existente no entorno, considerando diretrizes municipais e/ou estaduais.” 

 
 

3.1. PARCELAMENTO : 
 
 
 

O Projeto de Urbanismo  , em hipótese alguma poderá transgredir  das legislações 

Estaduais , Federais e Municipais , inclusive a NBR 9050/2004 – “Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”. 

Todos os usos previstos para as áreas deverão estar claramente definidos, explicitados 
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e quantificados. 

 
 

Em casos de Condomínio, será aceito o número máximo de 300 unidades. 
 
 

A distância maior entre os limites da área condominial e o acesso à via pública não 

poderá ser maior que 200 m . 

 
Na planta de parcelamento deverá ser anexado “quadro de áreas” , conforme modelo 

abaixo: 

 

MUNICÍPIO XXXXXXXXX 

 
QUADRO DE ÁREAS DO EMPREENDIMENTO 

 
xxxxxx 

 
 

Área (m²) % 
 
 

   
 

Áreas do Projeto: 
 

   
 

   
 

   

Sistema viário 

Sistema de lazer 

Áreas institucionais para equipamentos urbanos 

 

0,0% 0,00 Total de áreas de lotes: 

Áreas de lotes residenciais multifamiliares 

Áreas de lotes residenciais unifamiliares 

Áreas de lotes comerciais 

 

Área do Terreno: 

Número de Atendimentos 
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Áreas institucionais para equipamentos 

comunitários 

    

     

Total de Áreas Institucionais, Lazer e Viário  0  0,0% 

     Área non aedificandi     

     Área total do empreendimento  0,00  0,00 
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3.2. TERRAPLENAGEM: 
 
 
 

O Projeto de Terraplenagem deverá prever movimentos de terras que minimizem 

obras de contenção onerosas ou que venham provocar futuras erosões ou 

comprometer usos em áreas limítrofes ao terreno. Quando o projeto resultar em 

descarte de solo ou resíduos existentes, deverá ser indicado o local, na região, 

licenciado para tal. 

As decisões do projeto de terraplenagem deverão estar conceituadas sob o Relatório 

de Investigação Geotécnica de Superfície” 

 
Deverá ser evitada a execução de taludes de aterro em áreas de encostas com 

declividade superior a 30%. Quando esta recomendação não puder ser atendida, deve- 

se prever o tratamento prévio da superfície por remoção da camada vegetal e 

compactação da superfície subjacente. As espessuras mínima e média da camada 

vegetal a ser removida serão obtidas do relatório de sondagens realizadas na área. 

 
Todos os taludes deverão ter proteção superficial preferencialmente por vegetação. 

Tal proteção deverá estender-se, tanto no pé como na crista do talude em 1 m. Os 

taludes com altura superior a 1,50m. deverão ter, além da proteção superficial por 

vegetação, canaletas de crista como proteção. 

 

Não serão aceitos taludes maiores que 3,00 m, em qualquer área do empreendimento, 

não serão aceitos taludes maiores que 1,00m entre laterais de lotes e entre lotes e 

ruas e não serão aceitos taludes maiores que 2,00 m entre fundos de lotes. Nos casos 

de existência de bermas intermediárias, estas devem ser inclinadas para o interior do 

maciço, devendo-se implantar canaletas de drenagem junto à base do talude superior. 

O sistema desta drenagem deve compreender, além das canaletas, todos os 

dispositivos   complementares   necessários,   como   caixas   de   transição,   caixas   de 
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dissipação de energia, escadas hidráulica etc. Deve-se enfatizar nos projetos que a 

implantação das canaletas de drenagem deve garantir que suas bordas fiquem 5 cm 

abaixo do terreno adjacente. 

 

Nos casos de taludes em aterro com altura máxima de 3,0 metros, pode-se prescindir 

de análises de estabilidade de taludes desde que se adote uma inclinação máxima de 

1,0: 1,5 (vertical: horizontal). 

 

As especificações do projeto de terraplenagem deverão prever a remoção da camada 

vegetal de recobrimento do terreno, antes das obras de corte e aterro, para posterior 

reuso nas áreas a serem gramadas, protegidas ou plantadas. 

 
O projeto geométrico deverá ser idealizado a partir de marcos do levantamento 

topográfico, de tal forma que o sistema geométrico possa ser reconstituído a qualquer 

momento. 

 
Quando da existência de parcelamento, nenhum lote poderá estar abaixo do nível da 

rua que lhe dê acesso, em mais que 2/3 de sua frente. O resultado das obras de 

terraplenagem de cada lote deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais, para a 

rua defronte ao lote e de forma natural. 

 
A inclinação dos lotes de uso habitacional não poderá ser maior que 2 % em qualquer 

das direções. A inclinação do(s) lote(s) destinado(s) ao uso(s) de equipamento(s) ou 

de lazer, não poderão ser maior(es) que 4% em qualquer das direções. 

 
A diferença de nível entre o patamar médio dos lotes e o(s) greide(s) médio(s) da(s) 

rua(s) que fazem limite não poderá ser superior a 1,00 metro. 

 
Em todos os desenhos, onde constar os perfis das ruas, bem como em planta, deverá ser 

apresentado os pontos de estaqueamento destas com suas cotas de altitude (conforme 
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desenho abaixo), além das cotas (médias) dos lotes. 

 
 
 
 

 
 

Nos cortes longitudinais ás vias, deverá ser apresentado, além do perfil das vias, o dos lotes, 
de ambos os lados (vide abaixo). 
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Em regiões, onde os terrenos tiverem declividade natural igual ou maior a 5%, deverão 

ser elaboradas as seções que possibilitem a análise da intervenção. 

Os posicionamentos de seções devem obedecer as seguintes disposições: 
 
 

3.2.1  Com curvas de nível perpendiculares às testadas dos lotes, deverão ser feitas três 

seções em cada quadra, posicionadas da seguinte forma: 

 
a) Uma seção em cada alinhamento de frente, contendo os greides e cotas dos 

patamares dos lotes e dos eixos das vias fronteiriças; 

 
b) Uma seção passando pela divisa entre fundos de lotes, contendo os greides e 

cotas dos patamares das duas séries de lotes. 

 

3.2.2 Com curvas de nível paralelas às testadas dos lotes, as seções deverão cobrir toda 

área da quadra, com espaçamento de 20 metros, contendo os greides e cotas dos 

patamares dos lotes e dos eixos das vias fronteiriças. 

 

Nos casos de seções esconsas em relação ao plano do talude, deverão ser tomados 

cuidados especiais na determinação da inclinação do mesmo. 

 
O raio mínimo das curvas de concordância horizontal entre alinhamentos contíguos de 

uma mesma quadra será de 9,00m quando o ângulo de deflexão for < 105°, ou 6,00m 

quando o ângulo de deflexão for > 105°, sempre respeitando a legislação municipal. 

 

As dimensões deverão ser expressas em metros, com duas casas decimais e as direções 

deverão ser expressas em azimute, com grau, minuto e segundo. As áreas deverão ser 

expressas em metros quadrados, com duas casas decimais e as coordenadas deverão ser 

expressas em unidade métrica com quatro casas decimais. 
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3.3. SISTEMA VIÁRIO 
 
 
 

Deverá ser previsto uma hierarquia para o sistema viário, em função de sua 

importância no loteamento e do desenho da cidade. 

 
Esta hierarquia deverá se dar pelos gabaritos das ruas e calçadas locais (ex.: vias de 

pedestres, locais, coletoras, corredores ou principais, expressas etc.). 

 
As larguras mínimas das vias deverão seguir as usuais no município ou serem adotadas 

as medidas mínimas: Ruas Coletoras: 10,00 m (ruas) + 2,00 m (calçada), totalizando 14 

m; ruas Locais: 6 m (ruas) + 1,5 m (calçada), totalizando 9 m. 

 

A declividade longitudinal máxima para as vias é de 10% e a mínima de 0,5%. Em casos 

especiais poderão ser admitidas declividades superiores, desde que justificadas 

tecnicamente. 

 

Se existentes, os balões de retorno, a declividade máxima é de 6% e a mínima de 0,5%. 
 
 

Nas vias destinadas a circulação de veículos coletivos os trechos que tiverem 

declividades entre 8% e 10% deverão ter comprimentos máximos de 200 metros. 

 

A concordância vertical nos cruzamentos das vias deve levar em conta a necessidade 

de uma plataforma relativamente plana, com extensão de 5 metros, imediatamente 

junto à interseção, de forma que o veículo que aguarda a passagem de outro possa ter 

condições de visibilidade. 

 
Nos cruzamentos ou interseções de vias o projeto do greide da via secundária deverá 

concordar, obrigatoriamente, com a lateral da via principal. 
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3.4. IMPLANTAÇÃO (Quando for o caso): 
 
 
 

Quando da implantação das edificações nos lotes deverá ser observada as condições 

de iluminação e ventilação do sítio, bem como as condições naturais do terreno 

visando à proteção ambiental. Sempre deverá ser garantida a acessibilidade universal 

e atender a NBR 9050 no que for pertinente. 

 

Os lotes resultantes do parcelamento deverão possibilitar a implantação das unidades 

habitacionais e prever espaço suficiente para acomodação dos taludes, das calçadas 

de entorno e da ampliação da unidade, caso seja necessário. 

 
Recomenda-se que a implantação das casas nos lotes, quando possível, adote recuos 

frontais variados, evitando a monotonia. 

 
Quando houver edificações geminadas, o desnível entre pisos deverá ser inferior a 

0,60m e múltiplo de 0,20m. 

 
Quando da implantação de edifícios – condomínios – no caso de existirem 

apartamentos no pavimento térreo, a circulação de pedestres interna ao condomínio 

deverá ser proposta de forma a garantir a privacidade destas unidades. A circulação de 

pedestres deverá estar distante no mínimo 3,00m da face do edifício e se possível 1,50 

m, no mínimo, abaixo da linha de peitoril das janelas. 

 
A distância entre a face com aberturas de ambientes de longa permanência da 

edificação e o limite do estacionamento deve ser de no mínimo 3,00m. 

 
O acesso às vagas do estacionamento deverá se dar por via interna ao condomínio, 

não podendo estar ligada diretamente a vias públicas. É recomendável que a distancia 
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entre o estacionamento e o acesso à edificação não seja superior a 50 m. 

 
 

As dimensões das vagas bem como as faixas de acesso, deverão obedecer a NBR 9050 

e as legislações específicas. (2,20x4, 50m para cada vaga normal e 3,70x5, 50m para 

vagas destinadas a deficiente físico, sendo que a faixa de acesso á vaga deverá ser 3,80 

m para vagas á 45% e 5,50m para vagas acima de 45%de inclinação). 

 
Deverá também ser prevista a existência de 5% de vagas adequadas para portadores 

de deficiência física e 3% adequados á Idosos. 

 
Quando o acesso ao edifício for desnivelado, prever a implantação de rampas e de 

acordo com a NBR 9050. 

 
3.5. PROJETO DE PAISAGISMO: 

 
 
 

O projeto de Paisagismo deverá contemplar tanto pela área habitacional e privativa 

como a área pública ou condominial. 

 
Deverá auxiliar na manutenção da terraplenagem, amenizar os efeitos das intempéries 

e criar um ambiente harmonioso entre as construções e os equipamentos urbanos. 

 
É recomendável que se utilize espécies vegetais que exijam pouca manutenção. 

 
O projeto de Paisagismo deverá contemplar especificações que resultem em um 

Manual de procedimentos de plantio, tratamento após o plantio e manutenção da 

vegetação, em especial nas áreas de taludes resultantes da terraplenagem. 

 

(No caso de condomínio) Prever local específico para lixeiras, hidrômetros, abrigos de 

gás e centros de medição de energia elétrica, gás e centrais telefônicas. Tentar 

concentrar estes equipamentos próximos do acesso (portaria). 
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A eventual solicitação do Graprohab de TCRA (Termo de  Compromisso  de 

Recuperação Ambiental) deverá ser incorporada e atendida no projeto de paisagismo, 

sendo responsabilidade operacional e financeira do proponente. 

 
 

4. PROJETO DE REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 
 

Os Projetos de Redes de Abastecimento de Água e Afastamento de Esgotos deverão ser 

apresentados com a devida aprovação pela concessionária do Município. 

Este projeto deverá contemplar as redes internas até a sua interligação com as redes do 

sistema do Município e, eventualmente equipamentos auxiliares (ETE ou EEE) que venham a 

ser necessários para o bom desempenho do sistema como um todo. 

 
Tanto para distribuição de água ou coleta de esgotos, em vias públicas ou condominiais, os 

projetos dessas redes deverão contemplar o funcionamento total do sistema: da futura 

unidade habitacional até o ponto de interligação da rede existente e operante. 

 
As peças gráficas do projeto deverão ser apresentadas juntamente com as memórias de 

calculo e especificações dos serviços e materiais aplicados; todas devidamente aprovadas pela 

concessionária desses serviços. 

 
 

5. PROJETO DE DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO 
 
 
 

O Projeto de Drenagem – Pública ou Condominial; e sua especificação e memórias de calculo 

deverão ser apresentadas com a devida aprovação pelo organismo responsável pelo serviço 

no Município. 
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Todos os cálculos deverão contemplar, não só a drenagem interna ao conjunto/condomínio, 

como toda a bacia de contribuição a montante de seu entorno. 

 

Deverá ser considerado para efeito de cálculo, período de recorrência para micro drenagem 

das vias públicas do empreendimento: 10 anos; para a macrodrenagem: 25 anos. 

Se além das guias e sarjetas, os cálculos vierem a exigir galerias subterrâneas de águas 

pluviais, estas deverão ser dimensionadas e especificadas (profundidade, dimensionamento, 

etc.). 

 
 

6. PROJETO DE CALÇADAS 
 
 
 

O projeto das calçadas deverá ser apresentado com os seguintes elementos: 
 

6.1 Planta com a(s) calçada(s) padrão (ões) defronte a de dois ou mais lotes - 

especificando o tratamento dado e sua forma; 

6.2 Perfil dessa(s) calçada(s), especificando o material e espessuras empregados. 
 
 
 

Deverão estar aprovados pelo organismo da Prefeitura responsável 
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(Os  desenhos  abaixo  foram  obtidos  do  “Formalização  de  Convênios:  Orientações”  da 

Secretaria De Planejamento e Desenvolvimento Regional.). 

 
 
 

 
 

Planta 
 

 
 

Corte 
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7. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

 
 
 

O projeto de pavimentação deverá ser definido com um ou mais perfil (is) padrão da 

pavimentação com especificação e espessura das camadas de materiais componentes de cada 

perfil (is). Deverá também, caso haja mais de um perfil definido, apresentar uma planta do 

loteamento especificando quais ruas receberão que tipo de perfil. 

 
As comprovações do índice de suporte do solo utilizado no projeto – CBR - deverão ser 

embasadas em ensaios a serem apresentados juntamente com a memória de cálculo. 

Os ensaios deverão ser executados por laboratórios pertencentes á rede brasileira de 

laboratórios e ensaio (RBLE) do INMETRO. 

 
Este projeto deverá ser acompanhado da aprovação do organismo municipal responsável por 

tal serviço. 

 

 

(Desenho obtido do “Formalização de Convênios: Orientações” da Secretaria De Planejamento 

e Desenvolvimento Regional.). 
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8. PROJETO DE MUROS DE ARRIMO 
 
 
 

Quando necessário, fruto da declividade do terreno ou de decisões do projeto de 

terraplenagem, deverá ser apresentado projeto de muro(s) de arrimo detalhados e localizados 

no empreendimento com a respectiva autoria e responsabilidade técnica recolhida. 

 

Quando não houver necessidade destes, os recursos destinados á eles poderão migrar para 

serviços que foram utilizados para sua compensação, minimizando ou excluindo este item na 

implantação do empreendimento. 

 
 

9. PROJETO DE REDES DE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 

Os Projetos de Elétrica e Iluminação pública poderão ser substituídos por uma declaração da 

Concessionária de energia, responsável pela região, informando a viabilidade de instalação e 

sua responsabilidade em executar a rede de distribuição de energia, dentro do prazo 

acordado no cronograma do convênio. 

 
A iluminação pública poderá fazer parte do orçamento e deverá estar contido dentro dos 

custos estabelecidos no convênio. 

 

Quando da implantação condominial, o projeto das referidas redes internas deverão estar 

aprovados pela concessionária local e deverão contemplar até sua interligação com as redes 

públicas. 
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10. PROJETO DE REDES DE GAS COMBUSTIVEL (para condomínios) 

 
 
 

Em casos de condomínios os projetos deverão apresentar soluções para os sistemas de 

abastecimento, reserva e distribuição de gás combustível para as edificações. O  Projeto 

deverá atender toda a legislação específica em nível Federal, Estadual e Municipal, assim 

como as normas das Concessionárias locais e Normas de segurança aplicáveis. 

 
 

11. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 
 
 

11.1 Antes do início das Obras e após a assinatura do Convênio deverá haver uma 

reunião (com preenchimento obrigatório do documento denominado “REUNIÃO DE 

INÍCIO DE OBRAS_Modelo”) onde deverão ser discutidas todas as dúvidas sobre o 

encaminhamento destas. 

 
Nesta reunião, o município deverá apresentar, documentos que comprovem ter 

sido a Construtora que executará a obra, a empresa vencedora de licitação 

instaurada para tal. Deverá ainda, corroborar ou propor alteração no cronograma 

físico-financeiro, conveniado, limitado ao valor total do convênio e por etapa de 

obras. Esta reunião deverá obrigatoriamente ter a presença do “responsável pela 

obra” indicado pelo município e um integrante técnico da “Casa Paulista”. 

 
11.2 Durante a execução das Obras: 

 
Durante a execução das obras ou serviços que compõe as etapas de obras do 

loteamento ou condomínio, a Prefeitura deverá envolver os 

organismos/concessionárias responsáveis por sua futura manutenção e operação, 

como “fiscais” da execução das obras e posteriormente se responsabilizarem pelo 
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seu recebimento e futura manutenção. 

 
Sempre que concluída cada etapa das obras que compõe a produção do loteamento 

ou condomínio, conforme cronograma apresentado poderá ser recebido pela 

AGÊNCIA, desde que solicitadas pelo município. 

Juntamente com este pedido de “recebimento” da respectiva obra ou serviço, o 

município deverá enviar á AGÊNCIA um termo da concessionária local ou do 

organismo oficial, responsável pela operação e manutenção desta obra específica, 

aceitando-a e dando-a como apta para sua operação plena, não cabendo, após esta, 

qualquer reclamação posterior. 

O referido serviço deverá também ser recebido pelo profissional responsável 

indicado como ”Gestor das Obras”, pelo município. (conforme Anexo P7.Solicitação 

de vistoria de Etapa de Obra” do Protocolo de Intensões) . 
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