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A Agência Paulista de Habitação Social estimula a execução de infraestrutura e a construção 

de moradias em lotes regularizados e inseridos na malha urbana. As operações são 

desenvolvidas em articulação entre Estado, agentes financeiros, Prefeituras, proprietários de 

lotes, entidades organizadoras, empresas do setor da construção civil e entidades de 

assistência técnica. 

 
O objetivo deste roteiro é fornecer às Prefeituras informações sobre as diretrizes e requisitos técnicos 

mínimos a serem observados quando da escolha de terrenos (Módulo I), e posteriormente as diretrizes 

e requisitos técnicos para a aceitação dos projetos (Módulo II) relativos aos serviços envolvidos, para 

fins de atendimento da Casa Paulista no âmbito do programa Lotes Urbanizados. 

 
Esse programa utiliza recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS e 

encontra-se aprovado pelo Conselho Gestor desse Fundo (CGFPHIS). 

Os beneficiários terão acesso a subsídios da Casa Paulista para elevar a capacidade financeira 

na construção do imóvel, além de assistência técnica especializada. 

A modalidade do programa é o repasse de recursos aos municípios para a urbanização dos lotes. A 

Casa Paulista destina às prefeituras até R$ 10 mil por lote para obras de infraestrutura, 

pavimentação e tratamento das áreas livres e institucionais, tais como: rede de distribuição de 

água, coleta e afastamento de esgoto, guias e sarjetas, rede de águas pluviais, redes de energia e 

iluminação pública, calçadas e pavimentação, terraplanagem nos lotes e muros de arrimo. 

As famílias beneficiárias, deverão ter uma renda mensal máxima de até R$ 3,1 mil . 
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1. O Município deve informar sua situação habitacional, através do sistema INFOHAB – 

Sistema de Informações Habitacionais. Para tanto deverá acessar o endereço eletrônico 

http://www.casapaulista.sp.gov.br, acessar através de senha, o item “acesso municípios”, 

onde identificará sua problemática, que servirá para a consolidação dos problemas dos 

municípios resultando em importante instrumento de planejamento das ações da Secretaria 

da Habitação do Estado de São Paulo. 

2. A Secretaria da Habitação definirá o número de lotes com que será o Município 

atendido, valendo-se dos dados relativos ao déficit e às carências habitacionais do Município. 

3. O município deverá acessar o site da Casa Paulista onde as orientações contidas no 

documento “Diretrizes para a Viabilidade de Terrenos” estarão identificadas-  

http://www.casapaulista.sp.gov.br    –    aba   “Programas   Habitacionais”    item   “Manuais 

Técnicos” subitem” Diretrizes para a Viabilidade de Terrenos na Casa Paulista” junto a três 

anexos –T1 a T3). Estes documentos expõem os critérios a serem utilizados para a escolha do 

local para a implantação do atendimento. 

4. A Prefeitura apresentará a documentação solicitada nas “Diretrizes para a Viabilidade 

de Terrenos”, que deverá ser preenchida de forma a possibilitar a vistoria pela CASA PAULISTA 

do local do futuro empreendimento. 
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5. Quando aceito o terreno pela Casa Paulista, deverá ser firmado Protocolo de 

Intenções (anexo neste encarte) entre a SH e o Município como ato representativo do 

compromisso de atendimento. 

6. Se o terreno não foi apresentado anteriormente ao Protocolo de Intenções, o 

Município deverá adotar a providência, observando, para tanto, o solicitado nas “Diretrizes 

para a Viabilidade de Terrenos” fornecida pela Casa Paulista que verificará a sua 

adequabilidade aos propósitos do Programa. 

7. Com a aceitação do terreno pela Casa Paulista, o Município deverá preparar a 

documentação necessária para prosseguimento conforme relação de documentos exigidos 

para a assinatura do Convênio que se encontra no Anexo P.3 do Protocolo de Intenções - 

“Documentos Necessários para a Assinatura de Convênio do Programa LOTES 

URBANIZADOS”. 

8. Paralelamente, deverá informar a origem do  público alvo a ser atendido, cujo 

acompanhamento até a alienação dos Lotes aos mesmos deve ser efetuado pelo Município- 

conforme anexo P.5 “ Especificações Mínimas para o Trabalho Técnico Social”, atentando 

para: 

8.1 No caso de atendimento a famílias removidas de áreas de risco ou favelas 

deverá ser apresentado o Certificado de Situação de Risco, expedido pela 

Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil  do  Município  –  COMDEC,  conforme 

anexo P. 9. do Protocolo de Intenções “Laudo geotécnico de situação de risco”, bem 

como o Termo de Responsabilidade pela recuperação, reuso e controle das áreas 

desocupadas. 
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8.2 No caso de demanda geral para atendimento o Município deve declarar 

formalmente sua responsabilidade pelo processo de seleção observando, para tanto, o 

que dispõe a Legislação aplicável. 

9. A Prefeitura deverá desenvolver seu projeto de Loteamento/Parcelamento, de acordo com 

o Anexo P.1- “Diretrizes para Aceitação  de Projetos”- parte integrante do Protocolo de 

Intenções. 

10. Cabe ainda ao Município providenciar a aprovação dos projetos nos organismos 

competentes do Município e do Estado, observando: 

10.1 O Município deve obter, às suas expensas, quando necessário, a autorização 

para intervenção em APP – Área de Preservação Permanente, para execução das obras 

e serviços conveniados, bem como autorização para corte de árvores junto aos órgãos 

competentes. 

10.2 Se for o caso, o Município deve firmar com a Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo – CETESB - o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) 

que venha a ser exigido para implantação do Empreendimento. Deverá 

responsabilizar-se pela  execução de todas as obras e/ou serviços que sejam 

estabelecidos, excluindo a SH/Casa Paulista das obrigações constantes do mesmo e, 

quando for o caso, deverá comprovar o atendimento ao referido Termo. 

11. A celebração do Convênio (Anexo P.12 - “ Minuta de Convênio”) fica condicionada a que: 

 
11.1 O Projeto de Loteamento ou parcelamento esteja de acordo com o 

estabelecido no Anexo P-1 “Diretrizes para Aceitação de Projetos”; 
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11.2 Seja apresentada toda a documentação solicitada no Anexo P.3 do Protocolo de 

Intenções; 

11.3 Estejam devidamente preenchidos conforme os modelos fornecidos: P.4(I) – 

“Planilha de Percentuais por Serviços do Loteamento”; P.4(II) – “Cronograma Físico- 

Financeiro do Atendimento”; P.11 – “ Plano de Trabalho” e P.13 – “Termo de Ciência 

e Notificação”, sendo que Cronograma Físico-Financeiro deverá ter valores oriundos 

do orçamento apresentado quando do atendimento ao “Documentos necessários para 

assinatura de convênio “ . Para a elaboração do orçamento , deverá ser seguido o 

modelo Anexo P.6 – “Planilha Orçamentária.” 

11.4 Seja apresentado e aceito o Plano de trabalho técnico social, observadas, no 

que couberem, as sugestões indicadas no Anexo P.5 já citado , do Protocolo de 

Intenções. 

12. Em caso de execução das obras e serviços por terceiros ou Empresas contratadas, o 

Município deverá adotar todas as providências relativas à Licitação Pública, quando 

necessária, responsabilizando-se integralmente por estes procedimentos. 

13. Antes do Início das Obras o Município deverá efetuar “Reunião de Início de Obras” com a 

Casa Paulista- conforme modelo de Ata Anexo P.14 – “ Reunião de Início de Obras”, com a 

finalidade de: 

13.1 Ratificar ou ajustar, se for o caso, o Plano de Trabalho e o Cronograma Físico 

Financeiro para as obras e serviços. Em caso de necessidade de alteração do pactuado 

no Convênio, poderão, excepcionalmente, serem reformulados quanto aos prazos ou 

em sua execução, desde que: 
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13.1.1 Não ocorra alteração do objeto previamente definido para o Convênio; 

 
13.1.2. A solicitação do Município, com a devida justificativa, seja apresentada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da alteração requerida; 

13.1.3. A alteração não traga qualquer ônus além do pactuado no convênio; e; 

 
13.1.4. Seja a Casa Paulista favorável ao pleito do Município. 

 
13.2    Recebimento da Matrícula da obra no INSS. 

 
14. O responsável técnico pelas obras e pela segurança do trabalho deverá ser engenheiro 

civil ou arquiteto devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CREA ou CAU), de acordo com a Lei Federal n° 

5.194/66 ou Lei Federal n° 12.378/10, conforme o caso. Sua permanência no canteiro de 

obras deverá ser integral. Quando efetivadas por terceiros, o fiscalizador indicado pelo 

Município para o seu acompanhamento deverá possuir as mesmas qualificações profissionais 

descritas. 

14.1 Compete a este profissional responsabilizar-se pelo cumprimento das obras em 

observância aos projetos aprovados bem como de que a execução das mesmas 

corresponda fielmente ao que prescrevem as partes gráficas e respectivas 

especificações apresentadas à Casa Paulista em cada etapa de sua execução, 

cumprindo com o cronograma físico-financeiro aprovado. 

14.2 O Município deve arcar com os custos de ensaios de controle tecnológico de 

materiais, quando necessário, por meio da empresa por este contratada para a 

execução das obras, sendo obrigatório que os laboratórios contratados pertençam à 
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Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) do INMETRO – Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

14.3 O Município deve seguir as especificações técnicas dos materiais estabelecidas 

no projeto, utilizando-se de materiais certificados pelo Programa QUALIHAB ou por 

meio de ensaios e testes executados por laboratórios. 

14.4 O Município deve assegurar que a obra seja executada em estrita observância 

aos limites e às divisas constantes no levantamento topográfico e na matrícula, 

respondendo, integralmente, por eventuais questionamentos judiciais e seus 

desdobramentos que, porventura, venham a ocorrer em virtude da constatação de 

divergência entre estes e o que estiver efetivamente praticado na obra. 

14.5 O Município, ou a Empresa por ele contratada, deverá manter no canteiro o 

Diário de Obras, os projetos e os memoriais, na forma da legislação e outros 

documentos que a Casa Paulista venha a solicitar para fins de verificação das 

anotações relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos, condições climáticas 

(controle de chuvas e inoperâncias) e ocorrências na obra. 

15. As parcelas dos recursos serão repassadas ao Município na forma estabelecida no 

Instrumento de Convênio e respectivo Cronograma Físico-Financeiro definido na reunião de 

Início de Obras. 

16. Para a liberação das parcelas serão observados os requisitos: 

 
16.1 Solicitação de vistoria encaminhada pelo Município à Casa Paulista – conforme 

 
Anexo P.7 – “Solicitação de Vistoria para Etapa de Obra (modelo)”- comunicando a 
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conclusão da etapa física da obra de conformidade com o Cronograma físico-financeiro 

conforme orienta o anexo P.4 do Protocolo de intenções. 

16.2 Memórias de Cálculo das quantidades de cada etapa conforme orientado pelo 
 

anexo P.10 – “ Memória de Cálculo-Quantidades-modelo” do Protocolo de Intenções 

 
16.3 Apresentação dos Termos de Recebimento dos  Serviços  emitidos pelos 

organismos e/ou concessionárias responsáveis por sua futura manutenção e operação. 

O responsável técnico indicado pelo Município para o acompanhamento das 

obras/serviços deverá ratificar o documento confirmando o correto uso e aplicação 

dos materiais conforme as especificações contidas nos Projetos, seguidos de fotos das 

obras em questão, com texto explicativo  e data. Na primeira  solicitação, o pleito 

deverá estar acompanhado de foto da placa de Obra conforme Modelo fornecido em 

Anexo do termo de Convênio. 

16.4 Envio pelo Município da Prestação de Contas Parcial da parcela anteriormente 

recebida, juntando, para tanto, os documentos comprobatórios de aplicação dos 

recursos, na forma definida em Lei, excetuada a primeira parcela, conforme orientado 

pelo Anexo P.8 - “Prestação de Contas” do Protocolo de Intenções. 

16.5 Vistoria pela área técnica da Casa Paulista quanto ao efetivo cumprimento da 

etapa de obra e Prestação de Contas da etapa anterior. Atestado o cumprimento será 

providenciada a liberação da parcela de recursos relativa à etapa cumprida. 

16.6 Em caso de irregularidade ou inadimplência na apresentação da Prestação de 

Contas Parcial, a SH/Casa Paulista suspenderá de imediato a liberação dos recursos e 
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notificará o Município para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, nos termos 

da Legislação em vigor. 

17. A última parcela será liberada condicionada a: 

 
17.1 Conclusão das obras e serviços objeto do Convênio e sua aceitação formal pela 

Casa Paulista mediante a emissão do Termo de Recebimento das Obras. 

17.2 Regularidade em todas as Prestações de Contas; 
 

17.3 Obtenção das matrículas dos Lotes a serem expedidas pelo competente Oficial 

de Registro de Imóveis, cujos comprovantes deverão compor a documentação relativa 

à Prestação de Contas Final. 

17.4 Encerramento da matrícula da obra junto ao INSS, obtendo a respectiva 

Certidão Negativa de Débitos (CND). 

17.5 Planta cadastral do empreendimento, apresentando seu resultado em meio 

eletrônico e cópias em papel. 

17.6 Relatório demonstrativo do cumprimento das metas estabelecidas no “Plano 

de Trabalho do Técnico Social”, anteriormente apresentado (item 11.4 deste) 

18. Cada parcela dos recursos financeiros será liberada mediante depósito efetuado pela SH 

em conta corrente aberta pelo Município especialmente para este fim na Instituição 

Financeira indicada pelo Estado, na proporção devida pela SH. 

19. O Município deverá destinar os recursos financeiros recebidos exclusivamente para os 

fins aludidos no Convênio firmado, efetuando as devidas comprovações nas Prestações de 

Contas Parciais e Final. 
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20. Entre a liberação das parcelas e a efetiva utilização, os recursos deverão ser aplicados, por 

intermédio da Instituição Financeira, na forma estabelecida no Instrumento de Convênio e as 

receitas auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio. 

21. Os custos dos serviços e obras que venham a superar o valor estabelecido para a 

consecução do objeto do Convênio serão arcados pelo Município. 

22. A Prestação de Contas Final ocorrerá ao término das obras e serviços estabelecidos bem 

como após o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Convênio. 

23. O prazo de vigência é o estabelecido no Termo de Convênio firmado pelos partícipes e sua 

prorrogação, quando necessária, será admitida conforme cláusula específica que trata da 

ocorrência, limitado ao máximo de 5 (cinco) anos. 

24. Deve o Município responsabilizar-se integralmente pelo trabalho de pré e pós-ocupação 

conforme as diretrizes contidas no Anexo P.5 do Protocolo de Intenções, bem como pelo 

acompanhamento da efetiva alienação dos lotes aos beneficiários ao término das obras. 

24.1 O trabalho técnico social junto aos beneficiários será desenvolvido pelo 

Município na conformidade do Plano de Trabalho mencionado no item 11.4 deste 

Roteiro. 

24.2 Antes da última medição deverão ser apresentados relatórios sobre as 

atividades relacionadas ao trabalho social a fim de espelhar o efetivo cumprimento das 

obrigações com relação ao grupo de beneficiários. 

24.3 Ao término da obra, o Município deverá apresentar a relação identificando os 

beneficiários finais, suas rendas, a qual passará a constar dos autos do Convênio. 
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