
  SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO   

 

 
 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES N° XXXXXXXX/XXXX/2013 
Processo Provisório nº XXXXX 
Protocolo nº XXX/13 

 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO/AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO 
SOCIAL E O MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 

Aos        dias do mês de do ano de 2013, o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA 

HABITAÇÃO, com sede nesta Capital, na Rua Boa Vista, nº 170, 13º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

47.209.002/0001-59, neste ato representada por SILVIO TORRES, RG nº XXXXXXX e CPF XXXXXXXXX, 

Secretário da Habitação do Estado de São Paulo, adiante denominada simplesmente SH; a AGÊNCIA PAULISTA 

DE HABITAÇÃO SOCIAL, criada pelo Decreto Estadual nº 57.370, de 27 de setembro de 2011, situada na Rua 

Boa Vista, nº 170, 6º andar, Centro, neste ato representada por REINALDO IAPEQUINO, RG nº XXXXX e CPF nº 

XXXXXXXXXX, Subsecretário da Habitação do Estado de São Paulo, adiante denominada simplesmente 

AGÊNCIA e o MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXX, neste ato representado por XXXXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXX e 

CPF nº XXXXXXXXXXXXX, Prefeito Municipal, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO. 

 
 
 

CONSIDERANDO, 
 
 

• A necessidade de estreita cooperação entre o Governo do Estado e os Municípios, de forma a 

minimizar o déficit habitacional; 

 
• A prioridade de atendimento a famílias que ocupam áreas de assentamentos precários em 

situações de risco e/ou favelas para equacionamento das situações mais críticas de déficit e 

inadequação habitacional no Estado; 

 
• O objetivo da AGÊNCIA de fomentar a produção de moradias para atendimento de famílias de 

baixo poder aquisitivo através de Programas e Ações aprovados pelo CONSELHO GESTOR DO 

FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CGFPHIS - por meio de 

Deliberações Normativas aprovadas em reuniões ordinárias; 

 
• A necessidade de auxiliar financeiramente as Prefeituras Municipais, possibilitando tornar viável 

a execução de obras e serviços necessários para a instalação de assentamentos habitacionais 

de dotados de infraestrutura básica; 
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RESOLVEM 
 
 
 

Firmar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, de acordo com as disposições legais vigentes e mediante as 

cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
 
 

I – DO OBJETO: 
 
 

O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES tem por objeto fixar os compromissos dos partícipes no sentido de 

viabilizar recursos, em estreita cooperação entre si, para atendimento habitacional a, aproximadamente XXXX 

famílias carentes que vivem no MUNICÍPIO, com a prioridade àquelas oriundas de áreas de risco e favelas. 

 
 
 
 

II – DO FLUXO DO PROGRAMA: 
 

1. Prefeitura manifesta interesse em participar do Programa conforme TERMO DE ADESÃO sugerido  no 

ANEXO I ou mediante o registro de dados junto ao SIHAB – Sistema Habitacional, disponível no endereço 

eletrônico http://www.casapaulista.sp.gov.br; 

2. Definição pela SH sobre o número famílias que serão atendidas no MUNICIPIO, tendo por base estudos de 

Demanda (SIHAB - http://www.habitacao.sp.gov.br/governos-municipais/sihab.asp); 

3. Havendo concordância, será efetuada a assinatura do presente Protocolo de Intenções entre a SH/AGÊNCIA 
 

e MUNICÍPIO; 
 

4. Análise da adequação do(s) terreno(s) às diretrizes da AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO SOCIAL 
 

conforme ANEXO II - DIRETRIZES PARA A VIABILIDADE DE TERRENOS, quando for o caso. 
 

5. Elaboração do(s) projeto(s), indicação do público alvo a ser atendido e preparo da documentação necessária à 

viabilização do(s) loteamento(s) no(s) terreno(s) indicado(s) pelo Município, conforme ANEXO III 

(DIRETRIZES PARA ACEITAÇÃO DOS PROJETOS DA AGÊNCIA) e escolha, pelo MUNICÍPIO, da tipologia 

habitacional a ser posteriormente implantada nos lotes produzidos, quando for o caso. 

6. Análise e aceitação pela AGÊNCIA do(s) projeto(s) apresentado(s) pelo MUNICÍPIO; 
 

7. Apresentação dos projetos executivos, pelo MUNICÍPIO; 
 

8. Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro das Obras e serviços, pelo MUNICÍPIO, quando for o caso; 
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9. Apresentação, pelo MUNICÍPIO, dos documentos necessários para a assinatura de CONVÊNIO, conforme 

exigência de cada Programa. 

10. Assinatura de CONVÊNIO e Reunião de Planejamento entre SH / AGÊNCIA e MUNICÍPIO, quando estiver 

esta prevista no Programa a ser executado; 

11. Aprovação dos projetos nos órgãos competentes, pelo MUNICÍPIO; 
 

12. Registro do loteamento ou condomínio, pelo MUNICÍPIO, quando for o caso; 
 

13. Responsabilidade e execução de obras e serviços pelo MUNICÍPIO, direta ou indiretamente; 
 

14. Reunião de Planejamento entre SH / AGÊNCIA e MUNICÍPIO, quando estiver esta prevista no Programa a ser 

executado; 

15. Vistoria às obras e serviços efetuada pela AGÊNCIA, conforme solicitação do MUNICÍPIO e de conformidade 

com o estabelecido no Programa a ser implementado; 

16. Liberação dos Recursos pela AGÊNCIA na forma estabelecida no Programa a ser executado, condicionada 

ao cumprimento do estabelecido no Convênio e à apresentação da devida Prestação de Contas pelo 

MUNICÌPIO; 

17. Alienação dos objetos de atendimento aos beneficiários, inclusive mediante operação de financiamento 

habitacional, junto a Agente Financeiro, quando for o caso, providenciada pelo MUNICÍPIO com 

acompanhamento da AGÊNCIA; 

18. Realização do trabalho de Pré e pós–ocupação e promoção de implantação de equipamentos e serviços 

públicos pelo MUNICÍPIO. 

 
1 III – DAS AÇÕES 

 
 

A execução das ações especificadas neste PROTOCOLO DE INTENÇÕES dependerá da futura celebração de 

CONVÊNIO específico onde estarão indicadas as atribuições, obrigações e responsabilidades de cada um dos 

partícipes, observadas as normas legais e regulamentares incidentes na espécie. 

 
IV – DOS COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS 

 
 

1. Caberá à SH / AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO 
 
 

1.1 Fornecer as Diretrizes para orientação e elaboração dos projetos e documentos necessários à viabilização do 

objeto do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES. 
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1.2 Vistoriar, analisar e aceitar o(s) terreno(s) indicado(s) pelo MUNICÍPIO, quando for o caso. 

 
 

1.3 Analisar e aceitar os projetos a serem executados no(s) terreno(s) apresentado(s) pelo MUNICÍPIO para a 

implantação dos lotes e das futuras unidades habitacionais, quando for o caso. 

 
1.4 Promover, com o MUNICÍPIO, a assinatura do(s) CONVÊNIO(S) de repasse de recursos necessários à 

produção do atendimento habitacional definindo as atribuições dos partícipes; 

 
1.5 Uma vez firmado o CONVÊNIO, disponibilizar recursos necessários à produção do assentamento habitacional 

na forma estabelecida naquele(s) Instrumento(s). 

 
2. Caberá ao MUNICÍPIO: 

 
 

2.1 Indicar terreno(s) com características em conformidade com os critérios e diretrizes estabelecidos pela SH / 

AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO SOCIAL para vistoria e análise técnica, quando for o caso. 

 
2.2 Apresentar  os  projetos  destinados  ao  assentamento  habitacional  conforme  diretrizes  fornecidas  pela 

 
AGÊNCIA; 

 
 

2.3 Aprovar e registrar os projetos nos órgãos competentes, conforme o caso, de conformidade com o 

estabelecido no Convênio a ser firmado; 

 
2.4 Executar direta ou indiretamente as obras resultantes dos projetos aprovados. 

 
 

2.5 Solicitar a vistoria das obras e serviços executados à AGÊNCIA, sempre que concluir etapas do cronograma 

anteriormente definido, para fins de liberação de recursos, quando assim estabelecer o Convênio a ser 

firmado; 

 
2.6 Apresentar Certificado de Situação de Risco, expedido pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil em caso 

de atendimento a famílias oriundas de áreas de risco e Termo de Responsabilidade pela recuperação, reuso e 

controle das áreas desocupadas, em caso de atendimento a famílias oriundas de áreas de risco ou favela. 
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2.7 Apoiar os beneficiários na formalização dos instrumentos jurídicos decorrentes do projeto a ser implementado, 

de forma a concretizar o atendimento habitacional proposto. 

 

2.8 Realizar o trabalho social de pré e pós-ocupação junto à população beneficiada pelo(s) projeto(s). 
 
 

V – DO PRAZO 
 
 

O prazo de vigência do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua 

assinatura. 

 
VI – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES não envolve a transferência de recursos financeiros ou a cessão de 

recursos humanos entre os SIGNATÁRIOS, nem lhes acarretará ônus. 

 
 
 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

1 Os compromissos a cargo de cada um dos signatários deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES para ter força 

executória, deverão ser oportunamente pactuados por meio de CONVÊNIO(S) específico(s). 

 
 
 
 

2 No caso de desinteresse ou impossibilidade em desenvolver as atividades que lhe são atribuídas neste 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES por parte de qualquer um dos signatários, os demais devem ser comunicados 

por ESCRITO e FORMALMENTE solicitando o cancelamento do compromisso. 

 
 
 
 

VIII – ANEXOS 
 
 

Os  Anexos  aqui  indicados, juntados  ao  final  passam  a  fazer  parte  integrante  e  complementar  do  presente 
 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES. 
 
 
 

ANEXO P.1  – Diretrizes para a Aceitação de Projetos par a Agência 

ANEXO P.2  – Fluxograma do programa LOTES URBANIZADOS 

ANEXO P.3  - Documentos necessários para a assinatura de Convênio do Programa LOTES 

URBANIZADOS 

ANEXO P.4  –  1. Planilha de Percentuais 2.Cronograma Físico-Financeiro ( * ) - Anexo I  do Convênio 
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ANEXO P.5  –  Especificações mínimas para o Trabalho Técnico Social 

ANEXO P.6  –  Planilha Orçamentária (modelo) 

ANEXO P.7  –  Solicitação de Vistoria para Etapa de Obra (modelo) 

ANEXO P.8  –  Prestação de Contas (modelos) 

ANEXO P.9  –  Laudo Geotécnico de Situação de Risco (modelo) 

ANEXO P.10 – Memória de Calculo-Quantidades (modelo) 

ANEXO P.11-   Plano De Trabalho (modelo) ( * ) - Anexo II do Convênio 

ANEXO P.12 – Minuta do CONVÊNIO 

ANEXO P.13 – Termo de Ciência e Notificação (modelo) ( * ) – Anexo V do Convênio 

ANEXO P.14 – Reunião de Início de Obras (modelo de Ata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O “Roteiro Técnico para Lotes Urbanizados” que Inicia este documento será o Anexo III do Convênio. 
 
 

E assim, por estarem de acordo com os termos e condições fixadas, firmam o presente Protocolo de Intenções em 

3 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
 
 

São Paulo, de de    
 
 
 
 
 

 

SILVIO TORRES 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 

 

REINALDO IAPEQUINO 
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AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO SOCIAL 

 
 
 
 
 

 

MXXXXX DXXXXX 
 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

 

Nome: RG 
 
 
 
 
 
 

 

Nome: RG 

Rua Boa Vista, 170, 13º andar – bloco 03, Centro, 
São Paulo, CEP 01014-930 Telefone (11) 2505.2393/2525.2954 7 / 7  


	PROTOCOLO DE INTENÇÕES N  XXXXXXXX/XXXX/2013
	CONSIDERANDO,
	RESOLVEM
	I – DO OBJETO:
	II – DO FLUXO DO PROGRAMA:
	1 III – DAS AÇÕES
	IV – DOS COMPROMISSOS DOS SIGNATÁRIOS
	2. Caberá ao MUNICÍPIO:
	AGÊNCIA;
	V – DO PRAZO
	VI – DOS RECURSOS FINANCEIROS
	VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	VIII – ANEXOS
	PROTOCOLO DE INTENÇÕES.
	SILVIO TORRES
	REINALDO IAPEQUINO
	MXXXXX DXXXXX

