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Informa 
Prefeitura 

Manifesta intenção de aderir ao Programa Lote 
Urbanizado com a SH/Agência, inscrevendo-se no SIHAB , 

para efetivar o atendimento às pessoas que se 
enquadrem nas condições do mesmo. (itens  1 e 2 ) 

 
Prefeitura concorda e apresenta o terreno.(item 5) 

Prefeitura apresenta projeto do loteamento e demais 
documentos necessários, conforme "Diretrizes para a 

Aceitação de Projetos".  (item 8 a 10) 

 
 

Soluciona pendências e retorna para análise Agência 

 
Aprova nos organismos competentes o loteamento e 

solicita à Agência, os recursos para viabilizá-lo.(item 11) 

Registra o loteamento e apresenta os escolhidos em 
"Situação de Risco e demais demandantes". 

SH define o número de U.H. a ser implantado no município. 
Agência informa a decisão à Prefeitura e fornece manuais 

técnicos e de procedimentos.(item 3) 

Efetua a análise do terreno 

 
SH/Agência e Prefeitura assinam o Protocolo (item 6) 

Analisa  conforme "Diretrizes para a Aceitação de Projetos" 

 
SH/Agência/Prefeitura assinam convênio para execução dos 

lotes liberando a primeira parcela. (item 12) 

Não 
Adequado 

Adequado 

Não 
Adequado, 
propõe 
alternativas 

Adequado 

SH/AGÊNCIA PAULISTA PREFEITURA 

Nota: O texto em parênteses no final da atividade, representam os itens do ROTEIRO TÉCNICO DOS LOTES URBANIZADOS 
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Recebe documentos e autoriza início de Obras (item 14) 

Efetua vistorias e medições visando a liberação de recursos 
previstos no cronograma físico financeiro.(item 17.5) 

Realiza vistoria/medição final conjunta (Recebimento da 
Obra). 

Recebe cópia das matrículas individualizadas averbadas 

(se efetuar a obra com empreiteira informa a 
documentação de licitação para a Agência. (item 13) 

Solicta medição das obras executadas,conforme 
cronograma acertado na reunião de "Início de Obras". 

(item 17) 

Recebe os recursos correspondentes às etapas 
cumpridas, e executa a obra até sua conclusão.(item 

17.5) 

Concluída a obra, entrega os lotes aos já contemplados 
comunicando os Beneficiários.(item 18) 

Averba as Matrículas individualizadas.   (item 18.3) 
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