
  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        1/74        

      

 

 

Secretaria Estadual da Habitação 
 
 

PROGRAMA  
ESPECIAL  

DE MELHORIAS  
 

 
 

MMMAAANNNUUUAAALLL   DDDEEE   OOORRRIIIEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

22001122 

 

 

 

Secretaria da Habitação - Rua Boa Vista, n.º 170 - 10º andar - Bl. II – Edifício Cidade I 
CEP 01014-000 - PABX (11) 3638-5100 - São Paulo/SP 



  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        2/74        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governador do Estado de São Paulo 
GERALDO ALCKMIN 

 
 

Secretário de Estado da Habitação 
SILVIO FRANÇA TORRES 

 

Secretário Adjunto de Estado da Habitação 
MARCOS RODRIGUES PENIDO 

 
Subsecretário da Agência Paulista de Habitação de Interesse Social  

REINALDO IAPEQUINO 
 
 
 
 



  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        3/74        

                                                                                  
ÍNDICE 

 

 
 
                                                                                                                      página 
 
1 -  Apresentação   4 
   1.1 -  Características do PEM 5 - 6 
   1.2 -  Inclusão Programa PEM 6 
2 -  Documentação Jurídica e Administrativa 7 
    2.1 -   Check List – Formalização Convênio 8 - 9 
    2.2 -   Ofício de solicitação dos recursos 10 - 11 
    2.3 -   Dados Cadastrais do Município 12 
    2.4 -   Certificado de Regularidade do Município – CRMC:  Dec.52.479/07 13  
    2.5 -   Declaração de Reserva de Recursos 14 - 15 
    2.6 -   Conta Bancária Vinculada 16 - 17 
2.7 -   Título de propriedade e Certidão do Cartório de Registro de Imóveis  18 

    2.8 -   Declaração de Matricula 18 - 19 
    2.9 -   Declaração - local da obra e faixa de renda da população 20 - 23 
    2.10 - Designação de Gestor e Responsável Técnico – CRC do Gestor 24 - 25 
2.11 - Fotos do local de intervenção (identificadas e datadas). 26 

    2.12 - Plano de Ocupação e Uso - Para Equipamento Social ou Comunitário 26 
3 – Documentação Técnica 27 
    3.1 -  Plano de Trabalho 28 
    3.2 -  A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica 29 
    3.3 -  Planta do Município  29 
    3.4 -  Planta do bairro ou conjunto habitacional 29 
    3.5 -  Relações de vias beneficiadas 29 
    3.6 -  Projeto de Arquitetura / Engenharia 29 - 33 
    3.7 -  Memorial Descritivo 34 
    3.8 -  Planilha Orçamentária  34 - 37 
3.9 -  Cronograma Físico-Financeiro  37 - 38 

4 – Liberação de Recursos 40 
4.1 -  Liberação 1ª parcela 40 
4.2 -  Liberação 2ª parcela 40 
4.3 -  Liberação 3ª parcela 41 
4.4 -  Liberação 4ª parcela 41 - 42 
4.5 -  Escritórios Regionais CDHU  43 
4.6 -  Laudo Técnico 44 
4.7 -  Termo de Aceitação Definitiva da Obra e Serviço de Engenharia 45 
4.8 -  Placa da Obra 46 

5 - Prestação de Contas 47 
5.1 -  Aspectos legais 47 
5.2 -  Documentação referente à prestação de contas   48 - 54 
5.3 -  Normas relativas à prestação de contas  55 

6 -  Legislação 56 
    6.1 – Decreto n.º 54.199 de 02 de abril de 2009 56 - 57 
    6.2 – Termo de Convênio 56 - 60 
    6.3 – Decreto n.º 40.722, de 20 de março de 1996  63 - 66 
    6.4 – Instruções n.º 01/2008 – Tribunal de Contas 67 - 70 
    6.5 – Resolução SH-22/2009 de 28 de maio de 2009 71 - 73 
    6.6 – Decreto n.º 58.145, de 20 de junho de 2012 74 



  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        4/74        

 
  

1. APRESENTAÇÃO 
 
O Governo do Estado, através da Secretaria da Habitação, visando uma melhor qualidade 
de vida para a população de baixa renda, implementa o "PEM – Programa Especial de 
Melhorias " para o exercício de 2012, cujo objetivo principal é a execução de obras e 
serviços de infra-estrutura e instalação de equipamentos sociais em empreendimentos 
habitacionais desenvolvidos pela administração pública, direta ou indireta, dos poderes 
públicos municipal, estadual ou federal, ou em bairros degradados - com população com 
renda de zero a cinco salários mínimos - objeto de intervenção municipal na forma do ar-
tigo 40 da Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979, acompanhadas, se for o caso, 
de assistência técnica aos Municípios. Ressalte-se que este Programa destina-se à reali-
zação de melhorias situadas em áreas públicas, excluindo-se obras situadas nas áreas 
privativas e comuns das unidades habitacionais. 
 
O PEM permite aos municípios obtenção de recursos indispensáveis a integração social e 
comunitária de seus moradores, visando ainda incentivar a população a zelar pela manu-
tenção de seu imóvel e também contribuir com o desenvolvimento do senso de cidadania 
e consciência coletiva para a melhoria das condições do meio em que vive. 
 
A execução deste Programa dar-se-á mediante transferência de recursos orçamentários 
da Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA às Prefeituras Munici-
pais, doravante denominadas PREFEITURAS, por convênio, objetivando a realização de 
obras de infra-estrutura e/ou equipamentos sociais. 
 
As obras de infra-estrutura consistem na execução de:  
 

 Rede de águas pluviais; drenagem; rede de iluminação pública; construção 
de calçadas, guias, sarjetas; central de tratamento de esgoto; estação eleva-
tória de esgoto; reservatório de água e tratamento; pavimentação asfáltica ou 
com bloquetes em ruas, acessos, escadarias; muros de arrimo e recapea-
mento asfáltico. 
 

As obras de equipamentos sociais consistem na execução de obras de construção, re-
forma ou ampliação de equipamentos sociais e comunitários com as seguintes finalida-
des:  
 

 Centro comunitário; creche; parque infantil; centro de convivência do idoso; 
espaço cultural; praças públicas e área para prática de esportes e de lazer. 
 

As obras de reforma ou ampliação de equipamentos sociais e comunitários, de recapea-
mento asfáltico e de muro de arrimo, ou sem elementos suficientes para sua análise deve-
rão alvo de vistoria prévia para avaliação e quantificação dos serviços e materiais a se-
rem utilizados.  
 
As obras de equipamentos sociais deverão ter planos de utilização criteriosamente deta-
lhados, seguindo as orientações contidas neste manual, para que possam ser submetidas 
à análise técnica do setor competente da SECRETARIA. 
 
A execução das obras está condicionada à comprovação da ausência da infra-estrutura 
ou obra pretendida e prova da disponibilidade do imóvel pelo Poder Público ou entidade 
a ele vinculada. 
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 1.1.  Características do "PEM – Programa Especial de Melhorias " 
 
A inclusão no Programa dar-se-á pelo SISTEMA DE GESTÃO DE PLEITOS HABITA-
CIONAIS para análise e posterior aprovação governamental publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. 
 
A transferência de recursos orçamentários da SECRETARIA às PREFEITURAS será rea-
lizada mediante Convênios e está condicionada à contrapartida, conforme porcentagem 
mínima do valor total do projeto, aprovado pela SECRETARIA, a seguir especificada: 
 
I Municípios com até 10.000 habitantes 5% (cinco por cento) 
II Municípios com 10.001 até 25.000 habitantes 10% (dez por cento) 
III Municípios com 25.001 até 50.000 habitantes 15% (vinte por cento) 
IV Municípios com mais de 50.000 habitantes 20% (vinte por cento). 
 
Para fins do enquadramento, considera-se o número de habitantes do Município aquele 
constante no último censo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, até a data de assinatura do convênio. 
 
Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados pela SECRETARIA à 
PREFEITURA, de acordo com o cronograma físico-financeiro que integra este ajuste, por 
meio de depósito em conta vinculada aberta no Banco do Brasil, nas seguintes condições: 
 
 
1ª parcela 

 
15% (trinta por cento) do 
valor autorizado; 
 

 
Após a aprovação técnico-jurídica do convênio, em até 
30 (trinta) dias contados da data de assinatura do ajus-
te; 
 

 
2ª parcela 

 
15% (quinze por cento) do 
valor autorizado; 

 
Após a aprovação técnico-jurídica do convênio, em até 
30 (trinta) dias contados da data da apresentação do 
processo licitatório, acompanhado da respectiva homo-
logação e adjudicação do objeto e da publicação do 
extrato do convênio do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo. 
 

 
3ª parcela 

 
50% (cinqüenta por cento) 
do valor autorizado; 

 
Após atestada a realização de 30% (trinta por cento) 
do cronograma físico-financeiro, acompanhada da 
prestação de contas da 1ª e 2ª parcelas dos recursos 
repassados (valor do Estado e contrapartida PM). 
 

 
4ª parcela 

 
20% (vinte por cento) do 
valor autorizado. 

 
Após atestada a realização de 100% (cem por cento) 
da obra, apresentação do laudo técnico, acompanhada 
da prestação de contas relativa aos valores liberados 
na 3ª parcela (valor do Estado e contrapartida PM). 
 

 
A(s) parcela(s) será(ão) liberada(s) conforme medição de obras, atestada por vistoria rea-
lizada pela SECRETARIA/CDHU, observado o constante no cronograma físico-financeiro 
e a comprovação da boa e integral aplicação dos recursos recebidos, mediante a aprova-
ção da prestação de contas da parcela anteriormente repassada. 
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ATENÇÃO: Qualquer alteração na execução dos itens do projeto dependerá de prévia 
autorização da SECRETARIA, lavrando-se o competente termo de aditamento e manten-
do-se o objeto do convênio inicialmente ajustado. 
 
Após a liberação de última parcela, a PREFEITURA deverá apresentar a prestação 
de contas final, abrangendo os recursos da quarta parcela repassada, no prazo má-
ximo de 90 (noventa) dias, sob pena de ser incluída no CADIN ESTADUAL- Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, sem pre-
juízo das demais medidas legais cabíveis. 
 
 A prestação de contas dar-se-á ao final de cada etapa das obras e serviços previstos no 
cronograma físico-financeiro e mediante apresentação de formulários próprios preenchi-
dos com base em documentos fiscais reconhecidamente hábeis (notas fiscais, faturas ou 
recibos), os quais deverão ser emitidos em nome da PREFEITURA.  
 
A vigência do convênio será de até um ano, contado a partir da data de sua assinatura, 
todavia, havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o convênio poderá ter seu 
prazo prorrogado mediante Termo Aditivo e prévia autorização do Secretário da Habita-
ção, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, da Lei Estadual 
nº 6.544, de 20/11/1989 e demais normas regulamentares. 
 

Qualquer irregularidade com prestações de contas de convênios anteriores impedirá a 
formalização de novos convênios. 
 
1.2.  Inclusão no Programa 
 
As PREFEITURAS interessadas em participar do " PEM - Programa Especial de Melho-
rias”, devem apresentar o seu pleito através do Sistema: Secretaria da Habitação - Go-
vernos Municipais - Sistema de Gestão de Pleitos Habitacionais , criado com a finali-
dade de oferecer o atendimento mais apropriado às diferentes necessidades e realidades 
municipais. A SECRETARIA, posteriormente, solicitará informações complementares, re-
ferentes à documentação Técnica e Jurídico-Administrativa, de acordo com a orientação 
deste manual. 
 
Este Manual tem por finalidade orientar as PREFEITURAS a respeito da documentação 
necessária para o cumprimento das determinações do Decreto nº 40.722, de 20 de mar-
ço de 1996, que dispõe sobre a celebração de convênios entre o Estado e as Prefeituras 
Municipais, e ao Decreto nº 54.199, de 02 de abril de 2009, que institui o Programa, bem 
como à Resolução SH nº 22/2009, 29 de maio de 2009, que estabelece as Normas e os 
Procedimentos Técnicos, Jurídicos e Administrativos, para a formalização do Convênio. 
 
Obs: Caso a PREFEITURA não tenha acesso ao sistema de pleitos, poderá ser encami-
nhada a solicitação através de ofício endereçado à SECRETARIA. 
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2. DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA 

 

Para formalizar o Convênio a PREFEITURA deverá encaminhar a documentação relacio-

nada, observando sempre os modelos disponíveis, bem como o correto preenchimento de 

todos os campos. 

 

 

Endereço para entrega dos documentos: 

 

Secretaria da Habitação 

Coordenadoria de Planejamento Habitacional 

Rua Boa Vista, 170 – 10ª andar – Bloco II – Edifício Cidade I 

Centro – São Paulo – SP 

CEP 01014-000 
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2.1 CHECK LIST – Formalização do Convênio 

 

O Check List tem como objetivo facilitar o pleno atendimento às normas e procedimen-

tos, portanto, deve ser cuidadosamente observado.  

O responsável pela emissão e envio dos documentos encontrará neste “Check List“ a re-

lação completa de todos os documentos e anexos relacionados, já elencados na seqüên-

cia correta para garantir a celeridade na análise do processo. 

 

 

 

 

Modelo pagina seguinte 
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CHECK LIST – Formalização de Convênio 
ITEM 

MANUAL 
X páginas DOCUMENTO/ASSUNTO 

 
 

Documentação Jurídica e Administrativa 

2.2  10 - 11 Ofício solicitando inclusão no PEM - Programa Especial de Melhorias  

2.3  12 Ficha de Cadastro no Programa 

2.4  13 
Certificado de Regularidade do Município para celebrar convênio – CRMC 
Dec.52.479/07 

2.5  14 - 15 Declaração de reserva de recursos; 

2-6  16 - 17 Conta bancária vinculada ao Convênio – Banco do Brasil; 

2-7  18 Cópia do Título de propriedade do terreno em nome do interessado  

2-7  18 Certidão do Cartório de Registro de Imóveis; 

2.8  18 – 19 Declaração de Matrícula; 

2.9  20 - 23 
Declaração contendo informações sobre o local da obra e faixa de renda da 
população - Conjuntos Habitacionais que não foram edificados pela CDHU  

2.9  20 - 23 
Declaração contendo informações sobre o local da obra e faixa de renda da 
população em bairros degradados 

2.9  20 - 23 
Declaração contendo informações sobre o local da obra e faixa de renda 
da população - Conjuntos edificados pela CDHU  

2.10  24 - 25 

Designação de gestor e responsável  técnico – acompanhada de certidão expe-
dida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC, comprovando a habilitação 
profissional do responsável (gestor do convênio) pelas demonstrações contá-
beis; 

2.11  26 Fotos do local de intervenção (identificadas e datadas) 

2.12  26 “Plano de Ocupação e Uso” - Para Equipamento Social ou Comunitário 

 Documentação técnica (em duas vias) 

3.1  28 Ficha Resumo - Plano de Trabalho; 

3.2  29 ART – Anotação de responsabilidade técnica – recolhida; 

3.3  29 Planta do Município com a localização da área de intervenção através de traça-
dos e legendas; 

3.4  29 Planta do bairro ou conjunto habitacional 

3.5  29 Relação das ruas a serem beneficiadas com a execução das obras; 

3.6  29 - 33 Projeto Arquitetura  / Engenharia 

3.7  34 Memorial descritivo das obras – mencionar o regime de execução; 

3.8  34 - 37 Planilha orçamentária detalhada da Obra (inclusive composições e orçamentos) 

3.9  38 - 39 Cronograma físico-financeiro; 

 
      IMPORTANTE: 

1) Apresentar a documentação em papel timbrado da PREFEITURA, devidamente assinada. 

Os documentos técnicos devem ser assinados pelo Responsável Técnico e pelo Pre-

feito Municipal em duas vias. 

2) Apresentar a documentação na seqüência constante neste CHECK LIST. 
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 2.2  Ofício de solicitação dos recursos 

 

Apresentar Ofício do Prefeito dirigido ao Secretário da Habitação, solicitando inclusão no 

PEM - Programa Especial de Melhorias visando obtenção de recursos financeiros para 

realizar a obra pleiteada, informando o nome do Conjunto Habitacional ou bairro, o núme-

ro de famílias a serem beneficiadas e a obra que pretende executar. 

 

 

Modelo pagina seguinte 
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MODELO OFÍCIO  
 
 

Prefeitura Municipal de __________, aos ___ de______ de 2XXX. 
 
 
Ofício nº  
 
 
Senhor Secretário 
 

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência solicitação relativa à liberação de 

recursos do PEM – Programa Especial de Melhorias para atender ao Conjunto Habita-

cional (preencher com o nome do Conjunto Habitacional), implantado pela 

______________ (informar quem executou o CH. Ex. CDHU / COHAB / ou loteamento 

popular – nome do bairro), no valor total da obra R$ (valor total do projeto), sendo R$ (va-

lor do autorizo = total do projeto - contrapartida) recursos estaduais e R$ (valor da contra-

partida = no mínimo, % do valor do projeto, estabelecido no artigo 3º do Decreto º 

54.199/2009) recursos municipais a título de contrapartida. 

Em obediência às instruções dessa Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, en-

caminhamos para apreciação de Vossa Excelência a documentação exigida no Manual e 

necessária à celebração do respectivo convênio. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 
_________________________ 

Nome  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
Sr. Silvio França Torres 
DD. Secretário da Habitação 
SÃO PAULO – SP 
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2.3.  Dados Cadastrais do Município 

 

 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
 

CADASTRO NO PEM – PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS 
 

 
I – IDENTIFICAÇÃO 

 

 

EXERCÍCIO      2012 
 

 
01-PREFEITURA 

 
02-CNPJ: 
 
 
03- E-MAIL: 

 
 
04-ENDEREÇO PREFEITURA: 
 
 
05-CEP: 

 
06-BAIRRO: 

 

 
07-FONE: (   ) 
 

 

 
08-FAX: (   ) 
 

 
09-CAIXA POSTAL: 
 

 

 
10-REGIÃO ADMINISTRATIVA 
 

 
11 – POPULAÇÃO (*): 
 
 

 
II – IDENTIFICAÇÃO DO PREFEITO 

 
 

12-NOME DO PREFEITO: 
 
13-CPF: 

 
 
14-DATA DA POSSE: 
 
 

 
15-R.G.: 
 

 
16-EXPEDIÇÃO/DATA: 
 

 
17-ÓRGÃO EXPEDIDOR: 
 

 
18-ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: 
 

 
 
19-CEP: 
 

 
20-FONE RESIDENCIAL: 
(   )  

 

 
21-FONE CELULAR (opcional) 

 
 
____________________________                     ___/___/______                         ________________________        
LOCAL                                                                       DATA                                                       NOME 

                                                                                                              PREFEITO 
 
 
 

* Número de habitantes do Município constante no último censo publicado pelo Ins-
tituto de Geografia e Estatística – IBGE até a data da celebração do convênio. 
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2.4.  Certificado de Regularidade do Município 
 
 
Apresentar Certificado de Regularidade do Município para celebrar convênio – CRMC, 

fornecido pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, conforme disposto no 

Decreto nº 52.479 de 14 de dezembro de 2.007. 
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2.5.  Declaração de reserva de recursos 

 

 

Apresentar declaração de reserva de recursos, observando o estabelecido no Artigo 3º do 

Decreto 54.199, de 02 de abril de 2009, que estipula o valor mínimo da contrapartida, 

variável conforme o número de habitantes de cada município.  

 

I Municípios com até 10.000 habitantes 5% (cinco por cento) 
II Municípios com 10.001 até 25.000 habitantes 10% (dez por cento) 
III Municípios com 25.001 até 50.000 habitantes 15% (vinte por cento) 
IV Municípios com mais de 50.000 habitantes 20% (vinte por cento). 
 

 

Modelo pagina seguinte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        15/74        

MODELO  
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE RECURSOS 
 

 

 

 

 

 
Declaro para os devidos fins, sob penas da lei, que esse município assegurou os recursos 

no valor de R$___________________ (valor da contrapartida = ou > percentual do valor 

do projeto, estabelecido no Artigo 3º do Decreto 54.199, de 02 de abril de 2.009) necessá-

rios à complementação do objeto proposto no convênio a ser firmado com a Secretaria de 

Estado da Habitação, através da reserva de recursos orçamentários, conforme elemento 

econômico nº ________________, estando de acordo com o disposto no artigo 116, pa-

rágrafo 1º, inciso VII da Lei Federal nº 8666, de 21/06/93. 

 
 
 

Prefeitura Municipal de _____________________ , aos ___/___/2XXX. 
 
 
 
 
 

 
_________________ 

 
Nome 

Prefeito Municipal 
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2.6. Conta bancária vinculada ao Convênio 

 

Apresentar dados da conta bancária vinculada ao convênio, aberta pela PREFEITURA no 

Banco do Brasil, conforme modelo. 

 

Modelo pagina seguinte 
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MODELO  

 
 
 
 
 

CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO CONVÊNIO 
 
 
 

________________________de______________de 2XXX. 
 

 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 
Conforme solicitação, informo-lhes a abertura da conta corrente vinculada ao convênio em 
questão: 
 
 
 
 
Banco do Brasil 
Endereço______________________ 
Telefone______________________ 
Agência nº____________________ 
Conta SH nº___________________ 
 
Sem mais, subscrevemos, mui cordialmente, 
 
 
 

________________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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2.7. Título de propriedade e Certidão do Cartório de Registro de Imóveis 

 

Apresentar cópia do título de propriedade do terreno em nome do interessado, acompa-

nhada de Certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, compro-

vando a propriedade do imóvel em nome do interessado, que poderá ser em nome da 

PREFEITURA, da CDHU ou da COHAB. 

 

2.8.  Declaração de matrícula.  

Modelo pagina seguinte 
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MODELO  
 
 
 
 

DECLARAÇÂO DE MATRÍCULA 
 
 
 

DECLARO, sob penas da lei, para fins de assinatura de convênio com a Secretaria da 

Habitação, autorizado pelo Decreto nº 54.199, de 02/04/2009, que a(s) matrícula(s) nº(s) 

.................., do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de .............../SP, refere(m)-

se ao loteamento (Conjunto Habitacional) denominado ....................., localizado neste 

Município, sendo certo que as obras de infra-estrutura objeto do Termo firmado serão e-

xecutadas sobre o imóvel indicado nas matrículas apresentadas.  

 

 
 

Município de ______________, em ___ de ______________ de 2XXX 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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2.9.  Declaração contendo informações sobre o local da obra e faixa de 

renda da população.  

 

• Apresentar a Declaração “A”, para obras em Conjuntos Habitacionais objeto de 

intervenção por parte do Município, Estado ou União, que não foram promovidos 

pela CDHU; 

• Apresentar a Declaração “B” para as obras situadas bairros populares ou degra-

dados, que em não estejam situadas em Conjuntos Habitacionais; 

• Apresentar a Declaração “C” para obras em Conjuntos Habitacionais promovidos 

pela CDHU, 

 

Modelo páginas seguintes 
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“A”        DECLARAÇÃO PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS PROMOVIDOS PELO  

MUNICÍPIO, ESTADO OU UNIÃO 
 
 
DECLARO, que as obras de.................................................................serão realizadas no 

Conjunto Habitacional ..............................................................................., promovido pe-

lo(a),..................................................................., objeto do Plano de Trabalho, apresentado 

à Secretaria da Habitação, para fins de convênio, e repasse de recursos do PEM -

Programa Especial de Melhorias, é destinado a atender a população moradora,  de renda 

mensal compreendida entre 1 e (.....) salários mínimos, sendo beneficiadas 

........................famílias (informar o número de famílias beneficiadas). 

 
 

Município de ______________, em ___ de _______________________ de 2XXX. 
 
 
 
 

________________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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“B”          DECLARAÇÃO PARA BAIRROS DEGRADADOS 
 
 

DECLARO, que as obras de................................................................................................ 

no bairro......................................................, objeto do Plano de Trabalho, apresentado à 

Secretaria da Habitação, para fins de convênio, e repasse de recursos do PEM - Progra-

ma Especial de Melhorias estão inseridas no Programa 

...................................................................desenvolvido por este Município, sendo a exe-

cução de para fins de formalização de convênio, realizada em próprios municipais e desti-

nado a atender a população moradora,  de renda mensal compreendida entre 1 e (.....) 

salários mínimos, sendo beneficiadas ........................famílias (informar o número de famí-

lias beneficiadas). 

 
 
 

Município de ______________, em ___ de ________________________ de 2XXX. 
 
 
 
 

________________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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“C”    DECLARAÇÃO PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS PROMOVI-

DOS PELA CDHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARO, que as obras de....................................................................serão realizadas 

no Conjunto Habitacional .................................................., objeto do Plano de Trabalho, foi 

promovido pela ................................................................................ (ex. CDHU, COHAB) e 

beneficiará ........................famílias (informar o número de famílias beneficiadas). 

 

 
 
 
 
 

Município de ______________, em ___ de _____________________ de 2XXX.     
 
 
 

___________________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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2.10.  Designação de gestor e responsável técnico 

 

Apresentar designação, por portaria, do responsável na PREFEITURA pelo controle ad-

ministrativo e financeiro do convênio, o gestor, e do responsável técnico pela elabora-

ção do projeto e pelo acompanhamento físico da obra.  

 

Obs.: Encaminhar CRC do Gestor 

 

Modelo pagina seguinte 
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MODELO 

 
 

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 
 
 
Portaria nº______________ 
 
 
 
________________________de_______________________de 2XXX. 
 
 
 
_________________________, Prefeito Municipal de _________________ usando de 

suas atribuições legais, resolve, pela presente portaria, designar o 

Sr.___________________________________ contador da Prefeitura C.R.C. 

nº_____________________, e o Sr.__________________________, engenhei-

ro/arquiteto devidamente habilitado da Prefeitura, CREA nº_______________, para, res-

pectivamente exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO do Con-

vênio a ser firmado com a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 

_________________ 
Nome 

Prefeito Municipal 
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2.11.  Fotos do local de intervenção (identificadas e datadas). 
 

Apresentar fotos do local onde a PREFEITURA pretende realizar as obras, devidamente 

identificadas e datadas.  

• Para obras de infra-estrutura: apresentar fotografias de todas as ruas, incluindo vá-

rios ângulos.  

• Para obras de construção de praça, área de lazer ou esportiva: incluir fotos que 

mostrem todos os ângulos do local, inclusive o entorno – área que será beneficia-

da; 

• Para edificações comunitárias: fotos do local da obra, incluir fotos do entorno. 

 

 

 2.12.  “PLANO DE OCUPAÇÃO E USO” 
 
Para Equipamento Social ou Comunitário 
 
 
Apresentar plano detalhado de ocupação e uso para as obras de equipamentos sociais e 

comunitários com relatório informando a demanda social existente,  detalhar qual será o 

uso do equipamento e como poderá promover o bem estar social da população. 

No caso de um parque infantil, centro de convivência do idoso, espaço cultural, praça de 

esportes ou praça pública, informar sobre a demanda e/ou o público especifico que irá 

fazer uso do equipamento, correlacionado em termos porcentuais com a população do 

conjunto habitacional ou do bairro. 

O plano deverá ser acompanhado de croqui da região com a localização de outros equi-

pamentos similares, demonstrando a real carência do tipo de equipamento social a ser 

implantado.  

No caso de Centros Comunitários, Espaço Cultural ou de Convivência a PREFEITURA 

deverá apontar a existência ou não de Associação de Moradores, tendo em vista que em 

equipamentos desta natureza estas entidades são as principais responsáveis pela boa 

ocupação dos equipamentos.   

Havendo Associações de Moradores ou similares, e caso exista parceria com a mesma, a 

PREFEITURA deverá apresentar o projeto da programação que será implantada, indican-

do qual entidade será, por exemplo, responsável por ministrar palestras, cursos, oficinas 

culturais ou outras atividades a serem desenvolvidas nos equipamentos. 
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3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (apresentar duas vias) 
 
 
Apresentar todos os projetos relativos à execução das obras objeto do convênio impres-

sos em duas vias, contendo escala de desenho e detalhes, quadro dos serviços e quan-

tidades a serem executadas e demais informações dentro das normas da ABNT (Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas), assinados pelo responsável designado e acompa-

nhados da respectiva ART (anotação de responsabilidade técnica) recolhida. 
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3.1.  Ficha Resumo - Plano de Trabalho 
 

 
MODELO  

 
 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 
Coordenadoria de Planejamento Habitacional 

 

PLANO DE TRABALHO 
 

  
PEM – Programa Especial de Melhorias 

 
EXERCÍCIO – 2012 

 

 
01-PREFEITURA: (nome) 

 
02-CNPJ (número) 

 
03-DESCRIÇÃO DO OBJETO (informar a obra que será realizada):  
 
 
 
 
 
 
04-FAMÍLIAS BENEFICIADAS: 
(informar o nº de famílias a serem 
beneficiadas) 
 
 

05-ÁREA CONSTRUI-
DA/EXECUTADA: (informar a metra-
gem a ser construída/executada ex. 
pavimentação, galerias, centro co-
munitários, etc):    

 
 06-ÁREA (informar o 
total área p/ equipamento 
comunitário ex. praça ou 
área de lazer)          

 
07- REGIME DE EXECUÇÃO: (indicar se é empreitada global ou administração direta) 
 
 
 
 
08- PRAZO DE EXECUÇÃO: (conforme cronograma apresentado): 
 
 
09- VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ (informar o valor total do projeto a ser realizado) 
 
10- Nome do Gestor: 
11- Nome do Responsável técnico: 
12- e-mail: 13-Telefone: (   ) 

14- Fax:         (   )  
 
 
____/____/_____              _________________        ____________________        _________________________ 
          DATA                          RESP. TÉCNICO                   GESTOR                                       PREFEITOMMM 
    
 
 
 
 
 
 



  

  Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                                                                                                        29/74        

 

3.2.  A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica 

 

Apresentar A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica assinada pelo responsável 

técnico perante ao CREA/CAU designado pelo Prefeito, devidamente recolhida, para 

todos os projetos, anexados ao processo: básico, elétrica, pavimentação, etc., sendo uma 

ART para cada obra ou serviço específico.  

 
3.3.  Planta do Município 
 
Apresentar planta do Município com a localização do bairro ou conjunto habitacional, alvo 

da intervenção através de traçados e legendas. No caso de obras localizadas em distrito 

municipal, indicar a interligação com o município. 

 

3.4.  Planta do bairro ou conjunto habitacional 

Apresentar planta do bairro ou conjunto habitacional indicando a área de intervenção a-

través de traçados e legendas; 

 

3.5.  Relação de vias beneficiadas 

Apresentar declaração contendo a relação de vias, ruas e/ou Avenidas que serão benefi-

ciadas com a execução da obra, com as dimensões em metros lineares, metros quadra-

dos, etc., de cada obra por via, rua ou avenida. 

 

3.6.  Projetos 
 
São considerados documentos técnicos, para fins do convênio, todos os levantamentos e 

projetos básicos ou especiais de arquitetura ou engenharia, inclusive seus detalhes e a-

nexos, tais como: memórias de cálculo, memoriais descritivos, especificações de materi-

ais especiais, etc., ou seja, todo e qualquer material que contenha subsídios técnicos que 

possibilitem a análise e avaliação da obra proposta, sem prejuízos daqueles já exigidos 

nas demais alíneas. 

Todos os projetos relativos à execução das obras objeto do convênio deverão ser apre-

sentados impressos (2 vias), contendo escala de desenho e detalhes, quadro dos servi-

ços e quantidades a serem executadas e demais informações dentro das normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assinados pelo Prefeito Municipal e 

Responsável designado e acompanhados da respectiva ART (anotação de responsabili-

dade técnica) recolhida. 
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3.6.1.  Projeto de Arquitetura / Engenharia 
 

3.6.1.1. Projeto básico da obra/empreendimento a ser executado pelo convênio, assinado 

pelo responsável técnico, devendo constar o número de seu registro profissional junto à 

entidade de classe, e demais informações do projeto, tais como: áreas, planta de situa-

ção, inscrição cadastral de lotes, numeração de páginas de projeto, assinatura do Prefeito 

Municipal e aprovação pelo órgão competente quando for o caso; 

Apresentar o projeto em escala compatível, contendo dimensões e quadro de áreas, sufi-

cientes para perfeita verificação dos quantitativos apresentados na planilha orçamentária, 

bem como para posterior verificação de obra e medições.  

 

3.6.1.2. Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente ao projeto ou 

ao projeto e execução, com a clara descrição da obra e especificação da execução pelo 

convênio, devidamente recolhida e assinada pelo técnico e pelo prefeito municipal. 

 

• Obs.: Constitui-se projeto básico: peças gráficas (desenhos) e especificações dos 

serviços, obras e acabamentos, que permitam o perfeito entendimento da 

concepção do projeto e a quantificação das obras ou serviços para fins de 

orçamento e avaliação de planilha orçamentária. 

 

 

3.6.2. Projeto de Elétrica / Iluminação 

 

3.6.2.1. Projeto – elétrico / iluminação aprovado pela concessionária de energia do muni-

cípio, se for o caso (verificar na concessionária local); OU, não havendo obrigatoriedade 

de aprovação de projeto: 

 

3.6.2.2. Parecer de viabilidade técnica da concessionária local – disponibilidade de aten-

dimento (rede de energia elétrica / iluminação); 

 

3.6.2.3. Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), recolhida, referente ao 

projeto de instalações elétricas, com a clara descrição e especificação dos serviços, devi-

damente recolhida e assinada pelo técnico e prefeito municipal. 
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3.6.3. Projetos de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Serviços Com-

plementares 

 

3.6.3.1.  Apresentar o projeto de pavimentação asfáltica com todos os elementos neces-

sários à conferência de áreas, dimensões e outros quantitativos específicos, com deta-

lhamento do tipo de pavimentação adotado (leve, médio, pesado), bem como as espessu-

ras das diversas camadas, tipo de revestimento, etc.; 

 

3.6.3.2. Apresentar o projeto de drenagem com todos os elementos necessários à confe-

rência de áreas, dimensões, diâmetros, extensões de linhas, captações e outros quantita-

tivos específicos; 

 

3.6.3.3. Detalhar claramente as ruas onde devam ser executadas guias, sarjetas e sarje-

tões, contendo as medidas lineares e quadros de totalização; 

 

3.6.3.4. Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) recolhida, referente ao 

projeto de pavimentação asfáltica e serviços complementares, devidamente recolhida e 

assinada pelo técnico e prefeito municipal. 

 

 

3.6.4. Recapeamento de Vias Públicas 

 

3.6.4.1.  Apresentar o projeto das vias já pavimentadas, possibilitando a aferição da me-

tragem quadrada a ser beneficiada. 

 

3.6.4.2. Na impossibilidade de anexação de projetos, anexar documento hábil, em escala 

(croquis, mapa da cidade, projeto de loteamento) onde constem todas as vias a serem 

recapeadas, incluindo os comprimentos e largura das mesmas, bem como o tipo de tra-

tamento que se pretende executar. 

 

3.6.4.3. Apresentar relatório fotográfico minucioso, de todas as vias objeto do serviço, em 

diversos trechos, de forma a demonstrar e necessidade da obra. 
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3.6.5. Muro de Arrimo 

 

3.6.5.1. Apresentar relação dos lotes a serem beneficiados com a construção dos muros 

de arrimo, bem como a metragem de cada um dos lotes e sua localização na planta do 

conjunto habitacional, assinados pelo responsável técnico designado pelo prefeito. 

 

3.6.5.2. Apresentar fotos de cada lote a ser beneficiado com a construção do muro de ar-

rimo, identificando-os em relação à localização fornecida em planta; 

 

3.6.5.3. Cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) recolhida, referente ao 

projeto de muro de arrimo e serviços complementares, devidamente recolhida e assinada 

pelo técnico e prefeito municipal. 

 

3.6.5.4. Para construção de muro de arrimo especial (fora dos padrões convencionais) 

além dos documentos acima citados, apresentar: 

• Projeto completo; 

• Composição detalhada de custos de acordo com os parâmetros fixados neste 

manual. 

 

3.6.6. Paisagismo 

 

3.6.6.1. O projeto de paisagismo poderá ser simplificado e/ou estar contido no projeto de 

arquitetura/engenharia, desde que o responsável técnico especifique, por meio de legen-

das e quadros específicos, as espécies, quantidades e alturas das vegetações. 

 

3.6.6.2. O valor global da verba destinada à vegetação não deverá ser superior à 20% 

(vinte por cento) do total da obra pleiteada. Nesse caso, serão admitidos apenas equipa-

mentos destinados ao lazer ativo/passivo (bancos, mesas de jogos, lixeiras), que não re-

presentem execução de obras de engenharia. 

 

3.6.6.3. Caso conste no projeto remoção de árvores, apresentar: 

• Legislação municipal referente à remoção de árvores e demais tipos de 

vegetação; 
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• Autorização fornecida por órgão competente;  

• Memorial descritivo da retirada e do remanejamento (replantio) das árvores do 

local. 

 

3.6.6.4. Caso conste no projeto remoção de árvores sem replantio, apresentar: 

• Relatórios quantificando o número de árvores a serem derrubadas; 

• Relatórios técnicos (assinados pelo responsável técnico) justificando a derrubada 

e a não possibilidade de aproveitamento das árvores nos projetos paisagísticos; 

• Legislação e autorização dos órgãos públicos competentes. 

 

 

3.6.7. Playgrounds, Quadras, Equipamentos Esportivos/Lazer 

 

3.6.7.1. Todo e qualquer equipamento deverá estar especificado e quantificado em proje-

to; 

 

3.6.7.2. Dar especial atenção ao detalhamento de projetos de quiosques, churrasqueiras, 

bebedouros, quadras (bem como seu piso, fechamento e iluminação), banheiros, bancos 

com projetos especiais, brinquedos fora da especificação de mercado, etc. Os detalha-

mentos deverão possibilitar a análise dos materiais e quantidades necessárias à sua per-

feita execução. 

 

• Obs. importante: A emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de-

verá ser específica para cada projeto, sempre observando o que determina o De-

creto Federal nº 5.296/2004, acerca de aprovação e obras cuja destinação seja 

pública ou coletiva. Deve constar na ART que o projeto atende às exigências do 

decreto no tocante à acessibilidade, para os casos em que for exigível.  

 

Todos os memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e as planilhas 

orçamentárias necessárias à boa compreensão da composição de custos e preços 

deverão ser anexadas ao processo, impressas em papel timbrado do Município, 

assinadas pelo Prefeito Municipal e pelo Responsável Técnico por sua emissão; 
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3.7.  Memorial Descritivo 

 

Apresentar nos memoriais descritivos todas as informações e especificações de materiais 

e execução dos serviços da obra objeto do convênio, bem como esclarecer todo e qual-

quer detalhe omisso ou cuja especificação em projeto não seja suficiente para sustentar a 

análise da composição de custos. 

• Obs: Podem ser incluídos, para exemplificação, espessura de pisos especiais, i-

tens cuja composição não conste nas tabelas oficiais, detalhes de construção de 

equipamentos típicos da municipalidade, etc. 

 

 

 

3.8. Planilha Orçamentária 

 

A planilha orçamentária é um dos documentos técnicos mais importantes para liberação 

dos recursos, nela deve constar e a descrição, quantificação e custos dos diversos insu-

mos necessários à realização da obra. 

O responsável técnico deverá estar atento aos códigos e serviços discriminados, bem 

como à totalização de áreas, quantidades e somatórias, evitando alterações nos valores 

do convênio. 

 

• A planilha de custos deve conter todos os materiais e serviços necessários à reali-

zação da obra pleiteada no convênio; 

• A planilha deve ser criada por meio digital e apresentar, no mínimo, as seguintes 

especificações: 

 

Exemplo: 

 

Item/Código 

 

Descrição 

 

Unid 

 

Quant 

R$ 

Unit 

R$ 

Total 

0X0X0X Serviços de xxxxxx m² 123 1,23 151,29 

 

Para obterem os preços unitários de materiais e serviços, os responsáveis pelo orçamen-

to das obras deverão consultar a Tabela de Preços disponibilizada pela CPOS – Compa-

nhia Paulista de Serviços e Obras ( www.cpos.com.br  - R.Tangará, 70 - Vila Mariana - 

Cep 04019-030 - Tel. (11) 2139-0100). A referida Tabela tem o nome de Boletim, cujo 
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número se altera a cada atualização de data-base. Deverá ser utilizado o Boletim em vi-

gência na data do protocolo dos documentos na SECRETARIA; 

 

O número do Boletim utilizado deverá constar na planilha orçamentária apresentada, in-

formando ainda a data-base dos preços – IMPORTANTE: adotar BDI 0%; 

 

Caso algum material ou serviço seja omisso na referida tabela/boletim, o responsável po-

derá se utilizar das formas apresentadas a seguir para obtenção do preço, na seguinte 

ordem, obrigatoriamente: 

I) Utilizar os preços unitários da Revista Construção Mercado – Editora PINI, cujo exem-

plar deverá ser da mesma data base do Boletim CPOS utilizado nos demais itens; ou 

II) Utilizar os preços do Boletim CPOS, por meio da TCPO – Tabela de Composição de 

Preços – PINI para efetuar a composição completa e detalhada dos serviços. Em casos 

omissos utilizar os preços unitários da Revista Construção Mercado. Obtido o resultado 

para aquele item (por exemplo, construção de bebedouro), o valor global, consolidado 

pela composição deverá ser transportado para a planilha na forma de verba.  A composi-

ção obtida deverá ser assinada pelo responsável e necessariamente anexada ao proces-

so e apenas a verba global transcrita na planilha orçamentária: 

 
 

Item/Código Descrição Unid Quant R$ 
Unit 

R$ 
Total 

Cc – bebe-
douro 

Comp. anexa verba 123 1,23 151,29 

 
Ou; 
 
III) Apresentar de três orçamentos de fornecedores distintos, contemplando detalhada-

mente todas as quantidades, unidades e preços dos materiais e mão de obra, necessários 

à execução daquele equipamento ou serviços. O Município poderá se utilizar desse crité-

rio para verbas relativas a instalações elétricas, instalações hidráulicas, paisagismo, equi-

pamentos destinados ao lazer, ginástica, playground, bancos e lixeiras, por exemplo. De-

verá ser adotado o menor valor global (valor do orçamento fechado) entre as três propos-

tas apresentadas, cuja verba deverá ser transcrita na íntegra para planilha orçamentária: 

 

Item/Código Descrição Unid Quant R$ 
Unit 

R$ 
Total 

Cp-inst. 
elétricas 

Orçamento anexo – me-
nor valor 

verba 123 1,23 151,29 

 
• Obs.: Os orçamentos/cotações de terceiros (três orçamentos para cada atividade), 

conforme descrito no item anterior, ou ainda outros considerados adequados à 
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comprovação de custos, deverão ser apresentados no original, contendo CNPJ, 

endereços e telefones, assinados, carimbados e datados pelo responsável pela 

empresa fornecedora dos produtos/serviços. Em nenhuma hipótese serão aceitas 

cópias ou transcrição em papel timbrado da PREFEITURA. Os orçamentos deve-

rão conter a descrição do material, a unidade de fornecimento, o custo unitário e to-

tal, necessários à análise individual dos custos, de acordo com o projeto, devendo 

seu custo total compreender o fornecimento dos materiais e MÃO DE OBRA para 

execução, quando for o caso (empreitada global). 

 
 

Na elaboração da planilha, os responsáveis deverão utilizar a seguinte terminologia, 

na coluna destinada a códigos: 

 

• 0X0X0X - transcrever o código do item correspondente no Boletim CPOS, por exem-

plo: 124536; 

 

• RCM – para preços unitários obtidos na Revista Construção Mercado, utilizando a 

descrição exata constante na publicação; 

 

• CC – para composição de custos, cuja memória de cálculo/composição deverá es-

tar anexada e obedecer aos mesmos parâmetros/terminologias; 

 

• CP – para verbas obtidas por meio cotação de preços junto à fornecedores, nos 

moldes do item anterior - III. destinação pública ou coletiva 

 
Exemplo: 
 

Item/Código Descrição Unid Quant R$ 
Unit 

R$ 
Total 

0x0x0x Serviços de 
xxxxxxx 

M² 123 1,23 151,29 

0y0y0y Serviços de 
xxxxxxx 

M² 123 1,23 151,29 

rcm Serviços de 
xxxxxxx 

M² 123 1,23 151,29 

cc-
bebedouro 

Composição anexa verba 123 1,23 151,29 

Cp-
inst.elétricas 

Orçamentos 
Anexos-menor 

valor 

verba 123 1,23 151,29 
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ATENÇÃO: 
 
1. Observar cuidadosamente as orientações deste manual, visando a celeridade e 

transparência na análise de projetos, materiais, especificações, quantificações e 

custos; 

2. Não utilizar códigos de quaisquer outras tabelas ou fontes, que não aqueles já 

indicados – adotar BDI O%; 

3. Não apresentar valores cuja unidade seja “verba”. Todos os itens devem ser i-

dentificados, individualmente; 

4. Para obras realizadas pela modalidade de administração direta, os valores relati-

vos à mão de obra devem ser excluídos dos valores unitários, e não devem ser in-

cluídos ao orçamento; 

5. Não serão aceitos - em hipótese alguma - mão de obra de funcionários da P.M., 

combustíveis em geral, materiais existentes em estoque, peças de maquinários e 

hora-máquina da prefeitura no cálculo ou comprovação de gastos no objeto do 

convênio; 

 6. Entregar os documentos pessoalmente ou no endereço seguinte: 

 

 

Secretaria da Habitação 

Coordenadoria de Planejamento Habitacional 

Rua Boa Vista, n.º 170 – 10ª andar – Bloco II – Edifício Cidade I - 

Centro 

São Paulo – SP 

CEP 01014-000 

A/C: Eng. Augusto Hervey 
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3.9.  Cronograma físico-financeiro 

 

Apresentar o cronograma físico-financeiro, assinado pelo engenheiro ou arquiteto 

(responsável técnico designado pelo Sr. Prefeito) da PREFEITURA, conforme modelo 

do manual.  Observar data de início da obra: À partir da emissão da O.I.S. (data da 

Ordem de Início de Serviço) e término da obra:___ dias após a emissão da O.I.S., 

com valor total do projeto destacando o valor do recurso Estadual e o valor da 

contrapartida municipal; 

 

Modelo pagina seguinte 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PEM – PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS 

Município: (nome)                                              Início obra: À partir da emissão da O.I.S. (Ordem de Início de Serviço) 
Objeto/obra: (informar a obra a ser realizada) Término da Obra: ___ dias após a emissão da O.I.S. 
Local: (informar o local a ser beneficiado) 
Regime de execução: (informa qual o regime de execução empreitada global ou administração direta)         

  

DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

 
Item 

 
Serviços 

 
Unidades 

 
1ª etapa 

 

 
2ª etapa 

 

 

3ª etapa – 30%  obra 
Prazo de 

execução:  ____ dias 
 

 

4ª etapa – 70% obra 
Prazo de 

execução: ___ dias 

 
 

Total – 100% obra 

 
01 

 

 m2  
Assinatura 
do ajuste 

 
(até 30 dias) 

 
Apresentação 

do  
procedimento  
licitatório 

 
(ver presta-
ção de con-

tas) 
 

   
R$ 
 

   
%    

 
02 

 m    
R$    
%    

 
03 

 m3    
R$    
%    

 
04 

 unid    
R$    
%    

 

                               LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS e CONTRAPARTIDA PREFEITURA 
 

 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela  
Recurso Estadual 15% 15% 50% 20% 100% 

Valor (R$)      
Recurso próprio (contrapartida PM) 15% 15% 50% 20% 100% 

Valor (R$)      
TOTAL (R$)      

                                                     
DATA:____/_______/_______                                  ________________________________              _____________________________   
                                                                                                        Responsável                                                           Prefeito                                                                 
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4.  LIBERAÇÃO DE RECURSOS 
 
A liberação dos recursos, obedecerá os seguintes procedimentos: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
4.1. A liberação da 1ª parcela dar-se-á mediante a assinatura do ajuste em até 30 dias 
(referente a 15% dos recursos) 
 
4.2. A liberação da 2ª parcela dar-se-á mediante a apresentação da seguinte documen-
tação (referente a 15% dos recursos):  

 
4.2.1. Ofício do Sr. Prefeito encaminhando a documentação a Secretaria da Habitação do 

Estado de São Paulo; 

4.2.2. Cópia do Procedimento Licitatório (Edital, Publicação, Propostas, Ata de julgamento, 

Homologação e Adjudicação e cartas convites protocoladas quando se tratar de licitação na 

modalidade Carta Convite); 

4.2.3. Cópia do Contrato de Prestação de Serviços; 

4.2.4. OIS – Ordem de Início de Serviço; 

4.2.5. Novo Cronograma físico-financeiro caso haja alteração nos valores inicialmente 

apresentados, ou seja, seguir os valores da licitação apresentada; 

4.2.6. Nova Declaração de reserva de recursos caso a contrapartida P.M. fique maior do que 

o inicialmente previsto. 

Entrega de toda a documentação refe-
rente ao Procedimento licitatório até ad-
judicação (ver prestação de contas) 

Recebe a 2ª parcela de desembolso cor-
respondente a 15% do valor do Recurso 
Financeiro Estadual 

Inicia a obra, e ao atingir 30% de execu-
ção da obra, a PM solicita medição, e 
presta contas dos 30% dos Recursos 
Financeiros referentes a 1ª e 2ª parcela 
(valor Estadual e contrapartida PM). 

Ao atingir 100% de execução da obra, 
a PM solicita medição final, e presta con-
tas dos 50% dos Recursos Financeiros 
(valor Estadual e contrapartida PM). 

Recebe a 3ª parcela de desembolso cor-
respondente a 50% do valor do Recurso 
Financeiro Estadual 

Recebe a 4ª parcela de desembolso cor-
respondente a 20% restantes do valor do 
Recurso Financeiro Estadual 

Presta contas dos 20% restantes dos 
Recursos Financeiros (valor Estadual e 
contrapartida PM) – prazo de até 90 
dias para prestação de contas final 
 

 
 

Auditoria Tribunal de Contas 

 
Assinatura do convênio 

Recebe a 1ª parcela de desembolso cor-
respondente a 15% do valor do Recurso 
Financeiro Estadual (em até 30 dias) 
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4.3. Procedimentos referentes à liberação da 3ª parcela (referente a 50% dos recursos): 

A liberação da 3ª parcela será efetuada mediante apresentação da documentação abaixo 

relacionada, referente à prestação de contas dos recursos previamente liberados e dos 

30% (15% - 1ª parcela e 15% - 2ª parcela) referentes à contrapartida assumida pela PM. 

4.3.1. Ofício assinado pelo Prefeito encaminhando os documentos abaixo relacionados para 

a Prestação de Contas à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo; 

4.3.2. Extrato Bancário da Conta Vinculada ao Convênio com toda a movimentação ocorrida 

na conta corrente desde o recebimento do recurso (com saldo final zero); 

4.3.3. Extrato das Aplicações no Mercado Financeiro, para os recursos que permanecem 

mais de 5 (cinco) dias em conta corrente (quando houver); 

4.3.4. Simulação de cálculo de aplicação financeira, efetuada pelo Banco do Brasil para 

quando a P.M. não respeitar o item acima; 

4.3.5. Comprovante de depósito, referente à devolução de rendimento de aplicação 

financeira e/ou simulação de aplicação financeira; 

4.3.6. Planilha de Acompanhamento Contábil Financeiro, assinada pelo Gestor e Prefeito; 

4.3.7. Nota Fiscal e Nota Empenho - a prefeitura deve nos enviar notas referentes ao 

repasse da SH e da contrapartida assumida; 

4.3.8. Laudo Técnico (mínimo de 30% de obra executada), conforme modelo do Manual 

PEM, devidamente assinado pelo responsável técnico; 

4.3.9. Boletim de Medição e Relatório de Vistoria – CDHU (solicitar à Regional – CDHU) – 

mínimo de 30% de obra executada - documentação a ser elaborada e enviada a esta S.H. 

pela CDHU; 

4.3.10. Relatório fotográfico, assinado pelo Responsável Técnico da Prefeitura, com a 

identificação das vias objeto do Convênio; 

4.3.11. Foto da placa da obra, conforme modelo (www.comunicacao.sp.gov.br); 

4.3.12. Comprovante de encaminhamento de Prestação de Contas ao Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

 
4.4. Procedimentos referentes à liberação da 4ª parcela (referente a 20% dos recursos): 

A liberação da 4ª parcela será efetuada mediante apresentação da documentação abaixo 

relacionada, referente à prestação de contas do recurso previamente liberado e dos 50% 

referentes à contrapartida assumida pela PM. 

4.4.1. Ofício assinado pelo Prefeito encaminhando os documentos abaixo selecionados para 

a Prestação de Contas à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo; 
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4.4.2. Extrato Bancário da Conta Vinculada ao Convênio com toda a movimentação ocorrida 

na conta corrente desde o recebimento do recurso, c/ saldo final zero; 

4.4.3. Extrato das Aplicações no Mercado Financeiro, para os recursos permanecem mais 

de 5 dias em conta corrente; 

4.4.4. Simulação de cálculo de aplicação financeira, efetuada pelo Banco do Brasil para 

quando a P.M. não respeitar o item acima; 

4.4.5. Comprovante de depósito, referente à devolução de rendimento de aplicação 

financeira e/ou simulação de aplicação financeira; 

4.4.6. Planilha de Acompanhamento Contábil Financeiro, assinada pelo Gestor e Prefeito; 

Nota Fiscal e Nota Empenho; 

4.4.7. Termo de Aceitação Definitiva da Obra (para obra 100% executada), assinado pelo 

Prefeito; 

4.4.8. Laudo Técnico (100% de obra executada), conforme modelo do Manual PEM, 

devidamente assinado pelo responsável técnico; 

4.4.9. Boletim de Medição e Relatório de Vistoria – CDHU (solicitar à Regional – CDHU) –

100% de obra executada; 

4.4.10. Relatório fotográfico, assinado pelo Responsável Técnico da Prefeitura, com a 

identificação das vias objeto do Convênio; 

4.4.11. Foto da placa da obra, conforme modelo (www.comunicacao.sp.gov.br); 

4.4.12. Comprovante (Definitivo) de encaminhamento de Prestação de Contas ao Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

4.4.13. Declaração de Boa Utilização do Objeto do Convênio – acompanhado de Relatório 

Fotográfico Demonstrativo da Utilização do Objeto (atendendo a instrução nº 01/2008 do 

Tribunal de Contas do Estado). 

4.4.14. Relatório concernente a repasses da Secretaria da Habitação – Relação de gastos 

(Manual PEM 2012) – Ref. ANEXO 3 Tribunal de Contas. 
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4.5. Escritórios Regionais CDHU  
 

(A prefeitura deverá solicitar a medição): 
 

• Baixada Santista – Tel. (13) 2104-6900 
• Bauru – Tel. (14) 3878-4300 
• Campinas – Tel.  (19) 2138-0350 
• Ribeirão Preto – Tel.  (16) 3238-0050 
• São José do Rio Preto – Tel. (17) 3354-7200 
• Sorocaba – Tel. (15) 3412-0300 
• Gerência de Obras do interior – Tel. (11) 2505-2463 
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MODELO  

LAUDO TÉCNICO  

PARCIAL / FINAL 

 
 

Nº ____ / ___ / ________ 
 

Obra.:  (descrever) 
Local.: (informar) 
Cidade.: (nome) 
Procedimento Licitatório: (descrever – carta convite nº, concorrência pública, etc.) 
 
 
 ATESTO que foram executados os serviços na obra em epígrafe, conforme abaixo descri-
to: 

 
01 pavimentação asfaltica..............m²  - .......% 
02 guias e sarjetas.........................m  - ........% 
03 sarjetão......................................m3  - .......% 
  
 
 

Município de ................................, em ..... de .................... de ............... 
 
 

___________________________ 
Eng. Nome 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA Nº 

 
 
 

OBS.: Descrever a etapa realizada, conforme cronograma físico-financeiro e Manual do PEM. 
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MODELO  

 
 

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ..........., localizada à Rua ......., nº ......, em 

..................../SP, CNPJ/MF nº ..................., ATESTA, para fins de comprovação junto à SECRE-

TARIA DA HABITAÇÃO, que a obra e serviços de (.......) relativa ao convênio assinado em 

...../..../2009, no valor de R$ ..... (......), foi aceita como executada e totalmente concluída de a-

cordo com os padrões técnicos exigidos e normativos vigentes. 

 

  ATESTA, ainda, que todas as obras previstas encontram-se em perfeitas condi-

ções e atenderam aos objetivos que justificaram sua consecução, visando à melhoria das condi-

ções de vida da população beneficiada. 

 
 
  Município de .................................., ...... de ................ de .............. 
 
 

 

_____________________ 

Nome 

PREFEITO MUNICIPAL 
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MODELO PLACA 2012 
(www.comunicacao.sp.gov.br) 
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5.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS 
 
 
 
5.1.  Aspectos legais 
 
As parcelas do Convênio serão liberadas em conformidade com o Parágrafo 3º, Incisos I, II e 

III, do Artigo 116, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei 8.883, de 08/06/94: 

 
“Parágrafo 3º: As parcelas do Convênio serão liberadas em estrita conformidade 
com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 
 
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela an-
teriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante proce-
dimentos de fiscalização local, realizados pela entidade ou sistema de controle in-
terno da Administração Pública; 
 
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentató-
rias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e de-
mais atos praticados na execução do Convênio, ou o inadimplemento do executor 
com relação a outras cláusulas conveniais básicas; 
 
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 
partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de con-
trole interno.” 
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5.2.  Documentação referente a prestação de contas 
 
A PREFEITURA deverá prestar contas a cada etapa das obras do projeto contido no Plano de 

Trabalho, para fins de nova liberação ou término de Convênio. 

Atenção ao prazo referente à prestação de contas final que é de 90 dias após o recebimento 

da última parcela. 

A Prestação de Contas deverá ser encaminhada à SECRETARIA acompanhada dos seguin-

tes documentos: 

 
5.2.1.  Ofício do Sr. Prefeito encaminhando a Prestação de Contas à Se-

cretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

O Ofício deverá, necessariamente, fazer menção aos documentos anexados, conforme 

modelo. Havendo alguma justificativa, esta deverá ser feita de maneira circunstanciada 

com a anexação de documentação comprobatória, se for o caso. 

  
5.2.2.  Extrato Bancário da Conta Vinculada ao Convênio 
 
Apresentar extrato bancário da conta vinculada ao convênio, que abranja toda a movi-

mentação ocorrida na conta corrente, ou seja, do primeiro crédito até o saldo do último dia 

a que se refere a prestação de contas. 

 
5.2.3.  Extrato das Aplicações no Mercado Financeiro 
 
Apresentar o Extrato das Aplicações referente aos recursos financeiros que permanece-

rem mais de cinco dias na conta vinculada, conforme o tipo de aplicação utilizada, de a-

cordo com o Parágrafo 4º da Lei Federal 8.666, de 21/06/93:  

“Parágrafo 4º: Os saldos de Convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoria-
mente aplicados em caderneta de Poupança de Instituição Financeira Oficial, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em Fundo de Aplicação Fi-
nanceira de Curto Prazo ou Operação de Mercado Aberto lastreada em títulos da 
Dívida Pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 
um mês.” 

 
5.2.4. Simulação de rendimentos 
 
Caso os recursos financeiros não sejam aplicados, a PREFEITURA deverá solicitar ao 

Banco do Brasil, simulação dos rendimentos da aplicação. 
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5.2.5. Relatório de cumprimento do objeto (quando da prestação de 
contas final ou anual)  
 

Deve ser apresentado quando da prestação de contas final e – também - sempre no últi-

mo dia útil de janeiro constando às informações do exercício financeiro do ano anterior. 

 

MODELO  

 
FONTE DE RECURSOS 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO 

OBJETO 

 

 
01 - PREFEITURA: 

 
Parcelas repassadas no exercício: 
 
1ª R$................ 
2ª R$................. 
3ª R$................ 
4ª R$ ............... 
 

Recursos Próprios utilizados no convênio referentes às 
parcelas repassadas: 
1ª R$................ 
2ª R$............... 
3ª R$................ 
4ª R$ ............... 

Descrever as metas propostas de acordo com 
o cronograma físico-financeiro apresentado: 
 
 
 
 

Resultados alcançados, tendo como parâmetro as metas 
estabelecidas no cronograma físico financeiro: 

 
02 – CNPJ: 
 

03 – PROCESSO: 
 
 SH Nº 

04 – EXERCÍCIO: 
 

2XXX 
 
05 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
 
cc PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA DE ____/____/____  A  ____/____/____ 
                                  PARCELA Nº 
 
 
cc FINAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE ___/___/___  A  ___/___/___ 
 
 
06 - RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: 
 
 
07 - PROJETO APRESENTADO: 
 
 
 
 
08 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS: 
 
 
____/____/_____          _______________________                                      _______________________                     
       DATA                                       NOME                                                                             NOME 
                                                      GESTOR                                                                      PREFEITO 
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5.2.6. Conciliação Bancária 
 
A P.M. deverá apresentar até o último dia útil de janeiro, conciliação bancária - do mês de 
dezembro do exercício financeiro anterior - referente a conta corrente específica aberta 
em instituição financeira oficial para movimentação dos recursos do convênio. 
 
 
5.2.7. Planilha de Acompanhamento Contábil-Financeiro  
 
Apresentar planilha cuidadosamente preenchida, em conformidade com os documentos 
fiscais que a acompanha, assinada pelo Gestor do Convênio e pelo Sr. Prefeito. 
 
 

Modelo pagina seguinte 
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MODELO  

 
Município: 
Processo: SH nº ____ / 05 / ________                                                                    Data do recebimento da parcela: ___ / ___/ _______ 
Objeto:                                                                                                              Valor da parcela: R$ _______________________ 
Local:                                                                                                                Prestação de contas referente ao mês de _______ 

DÉBITO / HISTÓRICO VALOR R$  CRÉDITO / HISTÓRICO VALOR R$ 

Saldo anterior em __/__/__      

Parcela nº _________                                
Rendimentos de aplicações financeiras no 
período de:__/ __  a __ / __ / __              

 Pagamentos conforme relação 
 
Saldo bancário em __ / __/ __ 
 

 

TOTAL: R$ 
________________________ 

TOTAL: R$ 
_____________________ 

MATERIAL QUANTIDADE NF/FAT nº DATA R$ 
Cheque 
nº 

DATA R$ 

 
 

       

TOTAL        

SERVIÇOS QUANTIDADE NF/FAT nº DATA R$ 
Cheque 
nº 

DATA R$ 

        

 

TOTAL:        

 
Data:___ /___/ ___   Gestor __________________________ Prefeito: _________________________   
                                                                  Nome                                                                    Nome  
 
              

 
 

 

PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA 
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5.2.8. Cópia do Procedimento Licitatório (carta convite - protocolada, 
ata de julgamento, publicação, homologação e adjudicação) 
 
 
 
5.2.9. Cópia do Contrato de Prestação de Serviços com a empresa con-
tratada 
 
 
5.2.10. Cópias das Notas Fiscais 
 
 
5.2.11. Cópias das Notas de Empenho 
 
 
5.2.12. Cópias das guias/comprovantes de recolhimento INSS e ISS 
 
 
5.2.13. Comprovante de encaminhamento de Prestação de Contas do 
último exercício ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
 
 

5.2.14. Relatório concernente a repasses da Secretaria da Habitação – 

Relação de Gastos (conforme modelo) 

 

5.2.15. Relatório Fotográfico final (prestação de contas final) 

Demonstrar em Relatório Fotográfico que a população já utiliza o objeto do convênio 

 

5.2.16. Declaração de boa utilização / Declaração dos resultados alcan-

çados e a economicidade obtida  

Na prestação de contas final a prefeitura deverá apresentar ainda declaração na qual 

conste a descrição do objeto dos recursos repassados, dos resultados alcançados e a 

economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental, em atendi-

mento à Instrução nº 01/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (conforme 

modelo). 
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Modelo 

 
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS 

RELAÇÃO DOS GASTOS 
 

 

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria da Habitação 

TIPO DE CONCESSÃO: (*) ________________________________________________________ 

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Nº da Lei Municipal e Decreto Estadual. 

OBJETO: ______________________________________________________________________ 

EXERCÍCIO: ___________________________________________________________________ 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Prefeitura Municipal de ____________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO e CEP: _________________________________ 

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: (nome do Prefeito, responsável técnico e gestor) 

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$ _______________________________ 
 
 
I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**) 

 
 

AJUSTE 
Nº 

DATA CONTRATADO OBJETO 
LICITAÇÃO 

(***) 
FONTE 
(****) 

VALOR 

 
 
 
 
 
 

      

 
TOTAL  

 
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR 
 

 
DATA DO 

DOCUMENTO 

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
(NOTA FISCAL, RECIBO) 

NATUREZA DA DESPESA 
RESUMIDAMENTE 

FONTE 
(****) 

VALOR 

 
 
 
 
 
 

    

 
TOTAL 

 

 

LOCAL e DATA: 
RESPONSÁVEIS: Prefeito, responsável técnico e gestor (nome, cargo e assinatura) 
 

(*) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. 
(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria etc. 
(***) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. 
(****) Fonte de recursos: federal ou estadual. 
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Modelo 

 
 

DECLARAÇÃO DE BOA UTILIZAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ..........., localizada à Rua ......., nº ......, em 

..................../SP, CNPJ/MF nº ..................., ATESTA, para fins de comprovação junto à 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO, que a obra relativa ao convênio assinado em ...../..../2..., 

no valor de R$ ..... (......), atende aos objetivos do convênio em questão atendendo a (Nº 

de famílias) famílias e que a população beneficiada já faz bom uso do equipamento co-

munitário (citar o item) e/ou obra de infraestrutura (citar o item), atendendo plenamente 

aos objetivos que justificaram sua consecução. 

 

 
 
  Município de ......................, ......  de ................  de 2xxxx. 
 
 

 

_____________________ 

Nome 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 

 

OBS: Esta declaração deve ser feita em papel timbrado da Prefeitura. 
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5.3. Normas relativas à Prestação de Contas 
 
A PREFEITURA deve cumprir, no decorrer do Convênio, todas as normas e procedimentos adian-

te descritos: 

5.3.1.  Preencher rigorosamente os documentos fiscais (faturas, notas fiscais e recibos) com o 

nome da PREFEITURA, número do Processo SH a que se refere, com as quantidades e materiais 

discriminados. 

5.3.2. Depositar e movimentar os recursos repassados exclusivamente através de conta vincula-

da ao Convênio, sendo expressamente proibida a transferência desses recursos a outras contas 

da PREFEITURA. 

5.3.3. Aplicar os recursos repassados de acordo com o Parágrafo 4º da Lei Federal 8.666, de 

21/06/93, de modo a não deixá-los parados em conta corrente. 

As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio e a-

plicadas, exclusivamente, no objeto conveniado, devendo constar de demonstrativo específico que 

integrará a prestação de contas. 

5.3.4.  Retirar os recursos da conta somente para realização do objeto estabelecido, sob pena de 

rescisão do Convênio e devolução dos recursos recebidos, devidamente atualizados. 

5.3.5. Efetuar as despesas de acordo com a relação de materiais e serviços apresentados no Pla-

no de Trabalho. 

5.3.6. Não realizar nenhuma despesa antes da liberação da 1ª parcela do recurso ou com prazo 

de vigência expirado. 

5.3.7. Por determinação do Tribunal de Contas do Estado as Prefeituras deverão enviar compro-

vação anual – independente da fase em que se encontre o convênio – ou total – para convênios 

com obras encerradas de maneira que efetue a prestação de contas dos recursos liberados no 

exercício anterior, sendo que a data limite para o envio da documentação será o ultimo dia útil do 

mês de janeiro. 

5.3.8. Deve haver por parte da documentação enviada pelas Prefeituras, para efeito de prestação 

de contas, “indicação, no corpo dos documentos originais das despesas, do número do convênio e 

do órgão público convenente (Secretaria da Habitação) a que se referem, extraindo-se, em segui-

da, as cópias que serão juntadas nas prestações de contas”; 

5.3.9 Não serão aceitos - em hipótese alguma - mão de obra de funcionários da P.M., combustí-

veis em geral, materiais existentes em estoque, peças de maquinários e hora-máquina da prefeitu-

ra no cálculo ou comprovação de gastos no objeto do convênio. 

5.3.10 Conforme Cláusula Sexta, Da Liberação dos Recursos, Parágrafo 2º, do Termo de Convê-

nio, após a liberação da última parcela, a prefeitura deverá apresentar a prestação de contas no 

prazo máximo de 90 dias, sob pena de ser incluída no CADIN Estadual. 

5.3.11 Caso o objeto conveniado não possa ser cumprido dentro do prazo de vigência, solicitar a 

Prorrogação de Prazo com antecedência mínima de 30 dias, justificando os motivos. 
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66..  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  
 

 

6.1. DECRETO Nº 54.199, DE 2 DE ABRIL DE 2009 
 

 
Autoriza a Secretaria da Habitação a, re-
presentando o Estado, celebrar convênios 
com os municípios do Estado de São Pau-
lo, visando à transferência de recursos pa-
ra implementação do Programa Especial 
de Melhorias – PEM 
 
 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas a-
tribuições legais, 

Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica a Secretaria da Habitação autorizada a, representando o Estado, 

celebrar convênios com municípios paulistas que venham a constar de relação aprovada por des-
pacho governamental, publicado no Diário Oficial do Estado, tendo por objeto a transferência de 
recursos para implementação do Programa Especial de Melhorias - PEM, respeitada a correspon-
dente disponibilidade orçamentária.  

§ 1º - O Programa Especial de Melhorias - PEM visa realizar intervenções físicas 
que resultem em melhorias urbanas em empreendimentos habitacionais desenvolvidos pela admi-
nistração pública, direta ou indireta, dos poderes públicos municipal, estadual ou federal, ou em 
bairros degradados objeto de intervenção municipal na forma do artigo 40 da Lei federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, acompanhadas, se for o caso, de assistência técnica aos municípios.  

§ 2º - A assistência técnica referida no § 1º deste artigo será prestada aos municí-
pios após análise técnica do projeto, conforme critérios a serem estabelecidos em resolução a ser 
expedida pelo Secretario da Habitação. 

§ 3º - Este Programa destina-se à realização de melhorias situadas em áreas públi-
cas, excluindo-se obras situadas nas áreas privativas e comuns das unidades habitacionais. 

Artigo 2º - Os projetos passíveis de serem contemplados com os recursos deste 
Programa consistirão em: 

I - na área de infraestrutura: pavimentação asfáltica ou com bloquetes, recapea-
mento asfáltico, drenagem, galerias de águas pluviais, iluminação pública, calçadas, guias e sarje-
tas, acessos e escadarias, muros de arrimo e obras relacionadas ao abastecimento de água e à 
coleta e tratamento de esgoto; 

II - na área de equipamentos sociais: construção, reforma ou ampliação de equipa-
mentos sociais e comunitários. 

Artigo 3º - Ficam as prefeituras municipais obrigadas a assumir contrapartida do va-
lor total do projeto aprovado pela Secretaria da Habitação, conforme porcentagem mínima a se-
guir especificada: 

I - municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes: 5% (cinco por cento); 
II - municípios com 10.001 (dez mil e um) até 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes: 

10% (dez por cento); 
III - municípios com 25.001 (vinte e cinco mil e um) até 50.000 (cinquenta mil) habi-

tantes: 15% (quinze por cento); 
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IV - municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes: 20% (vinte por cen-
to). 

Parágrafo único - Considera-se, para fins de enquadramento neste artigo, o número 
de habitantes do município, na conformidade do último censo publicado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE até a data da celebração do convênio. 

Artigo 4º - Os processos relativos a cada convênio deverão estar instruídos na con-
formidade do disposto no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, e do Decreto nº 52.479, de 
14 de dezembro de 2007. 

Artigo 5º - Os instrumentos dos convênios deverão obedecer ao modelo anexo a 
este decreto. 

Artigo 6º - Não poderão receber recursos do presente Programa prefeituras com 
pendências decorrentes de convênios anteriores, na forma estabelecida em resolução a ser expe-
dida pelo Secretario da Habitação, em consonância com as disposições do artigo 7º do Decreto nº 
53.455, de 19 de setembro de 2008. 

Artigo 7º - O Regulamento do Programa Especial de Melhorias - PEM será baixado 
mediante resolução do Secretário da Habitação, a ser editada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data da publicação deste decreto. 

Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revoga-
das as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 47.924, de 4 de julho do 2003.  

Palácio dos Bandeirantes, 2 de abril de 2009 
JOSÉ SERRA 
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6.2. Termo de Convênio 
 
 
 

ANEXO a que se refere o artigo 5º do Decreto nº 54.199, de 2 de abril de 2009 
 

 
Termo de convênio que entre si celebram o Estado de 
São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação, e  o  
Município  de                objetivando a transferência de 
recursos para a implementação do Programa Especial 
de Melhorias – PEM 

 
Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habi-

tação, neste ato representada por seu Secretário (a)                , autorizado pelo Governador do 
Estado nos termos do Decreto nº 54.199 , de 02  de  abril de 2009, publicado no DOE de 03 , de                
de 2009, e o Município de              , neste ato representado por seu Prefeito (a)             , autoriza-
do a firmar o ajuste pela Lei municipal nº    , de     de             , de       , celebram o presente convê-
nio, com observância da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, 
de 20 de novembro de 1989, no que couber, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
 
Constitui objeto do presente a transferência de recursos financeiros para a execu-

ção de obras de (infraestrutura: pavimentação asfáltica ou com bloquetes, recapeamento asfáltico, 
drenagem, galerias de águas pluviais, iluminação pública, calçadas, guias e sarjetas, acessos e 
escadarias, muros de arrimo e obras relacionadas ao abastecimento de água e a coleta e trata-
mento de esgoto e/ou equipamentos sociais: construção, reforma ou ampliação de equipamentos 
sociais e comunitários), a serem realizadas em (empreendimentos habitacionais promovidos pela 
administração pública, direta ou indireta, dos poderes públicos municipal, estadual ou federal, ou 
em bairros degradados objeto de intervenção municipal na forma do artigo 40 da Lei federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979), nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria 
da Habitação, que passa a fazer parte integrante deste convênio. 

 
Parágrafo único - O Plano de Trabalho poderá sofrer adequação técnica, mediante pré-
via e expressa autorização do Secretário da Habitação e lavratura do competente ter-
mo de aditamento, vedados o repasse de novos recursos por parte da Secretaria ou a 
modificação do objeto do convênio inicialmente previsto. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Execução 
 
São executores do presente convênio: 
 
I - pelo Estado, a Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA; 
II - pelo Município, a Prefeitura Municipal de              , doravante denominada PRE-

FEITURA. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Obrigações dos Partícipes 
 
Para a execução do presente convênio a SECRETARIA e a PREFEITURA terão as 

seguintes obrigações: 
 

I - compete à SECRETARIA: 
 

a) analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida para a forma-
lização do processo, bem como as prestações de contas dos recursos repassados e os laudos de 
vistoria técnica emitidos em nome da PREFEITURA; 

b) realizar vistorias, relatando o estágio dos serviços e obras objeto deste ajuste, 
além de atestar a efetiva realização de cada uma das etapas do projeto, como condição para a 
liberação dos recursos financeiros ajustados, na conformidade do respectivo cronograma físico-
financeiro; 

c) atestar a execução final do objeto ajustado, na conformidade do disposto no arti-
go 73 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) repassar à PREFEITURA, até o limite previsto na cláusula quarta, os recursos 
alocados, em parcelas de acordo com o previsto na cláusula sexta; 

 
II - compete à PREFEITURA, além das obrigações previstas nas cláusulas quinta, sé-

tima e nona: 
 

a) iniciar a execução do objeto do presente convênio, no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, contados a partir de sua assinatura, consoante cronograma físico-financeiro apresentado; 

b) executar, direta ou indiretamente, o objeto previsto na cláusula primeira, nos pra-
zos e nas condições estabelecidas no projeto e cronograma físico-financeiro, sob sua inteira e 
total responsabilidade, inclusive no tocante ao fornecimento de material, disponibilidade e despe-
sas de pessoal, obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, sociais, decorrentes de ato ilícito, 
ou outras de qualquer natureza, observando, ao longo dos trabalhos, os melhores padrões de 
qualidade e economia, bem como a legislação pertinente, em especial a que rege as licitações e 
contratos administrativos; 

c) arcar com quaisquer custos que superem o valor do presente convênio; 
d) submeter previamente à SECRETARIA eventual proposta de alteração do projeto 

ou do cronograma físico-financeiro, originariamente aprovados; 
e) colocar à disposição da SECRETARIA toda a documentação envolvendo a apli-

cação dos recursos repassados, possibilitando a mais ampla fiscalização do desenvolvimento do 
projeto objeto do ajuste; 

f) prestar contas das aplicações dos recursos, na conformidade do "Manual de Ori-
entação", disponibilizado pela SECRETARIA, sem prejuízo do atendimento das instruções do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo; 

g) colocar e conservar uma placa de identificação da obra e serviços, de acordo 
com o modelo fornecido pela SECRETARIA; 

h) manter, durante a execução do convênio, todas as condições que a habilitaram a 
celebração do presente instrumento. 
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CLÁUSULA QUARTA 
Do Valor 
 
O valor total do presente convênio é de R$ (              ), sendo de responsabilidade 

da SECRETARIA a quantia de R$ (                            ) e, de responsabilidade da PREFEITURA, o  
montante  de R$ (                     ), a título de contrapartida, na conformidade do disposto no artigo 
3º do Decreto nº 54.199  , de 02 de   abril   de 2009. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
Dos Recursos, Origem e Ampliação 
 
Os recursos estaduais destinados à execução do presente convênio originam-se na 

conta do Programa de Melhorias Habitacionais, na natureza da despesa 44405101, referente a 
transferência aos Municípios - Obras, e deverão ser aplicados exclusivamente na consecução do 
objeto do presente convênio. 

Parágrafo único - Caberá à PREFEITURA: 
1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação das parcelas e a sua 

efetiva utilização, aplicar os recursos em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, 
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou, em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utili-
zação dos recursos verificar-se em prazos menores que um mês; 

2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do 
convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de demonstrativo específi-
co que integrará as prestações de contas; 

3. quando da apresentação da prestação de contas, a PREFEITURA anexará o ex-
trato bancário contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação 
referente à aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais. 

 
CLÁUSULA SEXTA 
Da Liberação dos Recursos 
 
Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados pela SECRETARIA à 

PREFEITURA, de acordo com o cronograma físico-financeiro que integra este ajuste, por meio de 
depósito em conta vinculada, aberta em instituição financeira a ser indicada pelo Estado, na se-
guinte condição: 

I - 1ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor estabelecido, em até 30 (trinta) dias 
contados da data da comprovação do encerramento do procedimento licitatório, acompanhado 
dos correspondentes atos de homologação e adjudicação do objeto licitado; 

II - 2ª parcela: 50% (cinqüenta por cento) do valor estabelecido, após atestada, por 
vistoria, a execução de 30% (trinta por cento) da obra, mediante apresentação de laudo técnico, 
acompanhado da prestação de contas relativa à primeira parcela dos recursos repassados; 

III - 3ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor estabelecido, após atestada, por vis-
toria, a conclusão da obra, mediante a apresentação de laudo técnico, acompanhada da presta-
ção de contas relativa à segunda parcela dos recursos repassados. 

§ 1º - As segunda e terceira parcelas serão liberadas conforme medição de obras, 
atestada por vistoria realizada pela SECRETARIA ou por entidade por ela indicada, observado o 
cronograma físico-financeiro e desde que comprovada a regular aplicação dos recursos recebidos, 
mediante a aprovação da prestação de contas da parcela anteriormente repassada. 
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§ 2º - Após a liberação da última parcela, a PREFEITURA deverá apresentar a 
prestação de contas final, abrangendo os recursos da terceira parcela repassada, no prazo máxi-
mo de 90 (noventa) dias, sob pena de ser incluída no CADIN ESTATUAL - Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, sem prejuízo das demais medidas 
legais cabíveis. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Do Tribunal de Contas 
 
A prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por parte da 

PREFEITURA, deverá se dar na forma e prazo determinados por aquele Tribunal. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Denúncia e da Rescisão 
 
Este convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado, mediante notificação pré-

via de 30 (trinta) dias, e será rescindido, por descumprimento das obrigações assumidas ou por 
infração legal, promovendo-se o competente acerto de contas. 

 
CLÁUSULA NONA 
Dos Saldos Financeiros Remanescentes 
 
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos fi-

nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financei-
ras, serão devolvidos à SECRETARIA por meio de guia de recolhimento, no prazo de 30 (trinta) 
dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, a 
ser providenciada pela SECRETARIA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Da Responsabilidade da Prefeitura pela Devolução dos Recursos 
 
Obriga-se a PREFEITURA, nos casos de não utilização integral dos recursos para o 

fim conveniado, ou de sua aplicação irregular, a devolvê-los, acrescidos da remuneração devida 
pela aplicação em caderneta de poupança, desde a data da sua liberação, consoante disposto no 
parágrafo único da cláusula quinta. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Do Prazo 
 
O prazo para a execução do presente convênio será de até um ano, contado a par-

tir da data de sua assinatura. 
§ 1º - Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente convênio 

poderá ter seu prazo prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário da 
Habitação, observadas as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
estadual nº 6.544, de 20 de novembro de 1989, e demais normas regulamentares. 
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§ 2º - A mora no repasse dos recursos ensejará a prorrogação automática deste 

convênio, pelo mesmo número de dias relativos ao atraso da respectiva liberação, independente-
mente de termo aditivo, desde que autorizada pelo Titular da SECRETARIA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Foro 
 
O Foro da Comarca de São Paulo é o competente para dirimir as questões oriundas 

do presente convênio, reservando-se a SECRETARIA o direito de reter a dotação de recursos que 
eventualmente for objeto de discussão. 

E por estarem assim ajustados, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor, 
com 2 (duas) testemunhas instrumentais. 

 
              São Paulo,    de              de   de xxxx 
 

SECRETÁRIO DA HABITAÇÃO 
 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Testemunhas: 
1.__________________________ 
Nome: 
R.G.: 
CPF: 
2.__________________________ 
Nome: 
R.G.: 
CPF: 
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6.3. Decreto Nº 40.722, de 20 de março de 1996. 
 
 

Dispõe sobre a exigência de autorização do Governador do Es-
tado previamente à celebração de convênios no âmbito da 
Administração Centralizada e Autárquica e sobre a instrução 
dos processos respectivos 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 47, incisos II e 
III, da Constituição Estadual, e no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - Os convênios a serem celebrados pelo Estado de São Paulo, por intermédio das Secre-
tarias de Estado do Poder Executivo ou órgãos vinculados diretamente ao Governador, e Autar-
quias dependem de prévia autorização deste, exceto nas hipóteses em que seja signatário do 
instrumento respectivo. 

Parágrafo único - A celebração de convênios de que resultem para o Estado encargos não previs-
tos na lei orçamentária depende de prévia autorização ou de aprovação da  Assembléia  Legislati-
va, nos  termos  do artigo 20, inciso XIX, da Constituição Estadual. 

Artigo 2º - Nos convênios a serem celebrados com a União, por intermédio dos Ministérios do Po-
der Executivo Federal, ou com entidades estrangeiras, a representação do Estado se fará pelo 
Governador, nos termos do artigo 47, inciso I, da Constituição Estadual. 

Parágrafo único -  Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos convênios em geral cujo objeto 
se insira no campo funcional de mais de uma Secretaria de Estado. 

Artigo 3º -  Independe da autorização governamental a que se refere o artigo 1º deste decreto a 
celebração de protocolos de intenção, assim entendidos os ajustes preparatórios da celebração 
de convênios destituídos de conteúdo obrigacional, aplicando-se o disposto no "caput" do artigo 2º 
no tocante à representação do Estado em tais avenças. 

Artigo 4º - A colaboração institucional, de natureza administrativa, entre Secretarias de Estado ou 
entre o Poder Executivo, por suas Secretarias, e os demais Poderes do Estado, na medida em 
que comporte formalização, será instrumentalizada por meio de termos de cooperação, cuja cele-
bração independe de autorização prévia, sendo o Poder Executivo representado pelo Governador 
do Estado  nas hipóteses de ajustes entre Poderes. 

Artigo 5º - Os processos objetivando a autorização do Governador do Estado de que cuida este 
decreto, remetidos à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica com estrita observância do De-
creto nº 40.030, de 30 de março de 1995, deverão ser instruídos com os seguintes elementos: 

I - parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria proponente, ou, quando for o caso, do 
órgão jurídico da Autarquia, aprovando a minuta do instrumento de convênio (artigo 38, parágrafo 
único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993) e demonstrando a inserção de seu objeto 
no campo de atuação funcional da Pasta ou da entidade autárquica; 

II - plano de trabalho aprovado pelo órgão ou autoridade competente, demonstrando a conveniên-
cia e oportunidade da celebração e contendo, no que couber, as seguintes informações mínimas: 

a)  identificação do objeto a ser executado; 
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b)  metas a serem atingidas; 

c)  etapas ou fases de execução; 

d)  plano de aplicação dos recursos financeiros; 

e)  cronograma de desembolso; 

f)  previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas; 

g)  se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que a entidade des-
tinatária de recursos estaduais dispõe de recursos próprios para complementar a execução do 
objeto, quando for o caso. 

III - manifestação favorável das Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda, nas hipó-
teses em que tal audiência prévia for determinada por norma regulamentar específica (artigo 2º do 
Decreto nº 39.906, de 2 de janeiro de 1995); 

IV - comprovação de existência de recursos orçamentários necessários à execução do objeto do 
convênio no exercício de sua celebração, efetuando-se, quando cabível, a competente reserva; 

V - prova de inexistência de débito para com o sistema de seguridade social, quando se tratar de 
convênios com municípios ou suas autarquias e com pessoas jurídicas de direito privado em geral 
(artigo 195, § 3º da Constituição Federal). 

Artigo 6º - A celebração de convênio com Estado estrangeiro ou organização internacional deverá 
ser precedida de consulta à União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, pautan-
do-se o Estado de São Paulo nos estritos termos do que vier a ser estabelecido pelo Itamaraty, no 
uso da competência que lhe é própria (artigo 21, inciso I da Constituição Federal). 

Artigo 7º - Na hipótese de convênios com entidades estrangeiras ou com personalidade de direito 
privado os autos deverão também ser instruídos com documentação hábil à comprovação de sua 
existência no plano jurídico, dos poderes de seus representantes, bem como da inserção das ati-
vidades previstas no ajuste no objeto das entidades signatárias. 

Parágrafo único - Se for o caso, a entidade partícipe fará prova igualmente de estar autorizada ao 
exercício, no território nacional, da atividade que constitui seu objeto. 

Artigo 8º - As propostas de celebração de convênios provenientes de municípios do Estado, subs-
critas pelos respectivos Prefeitos, a par da instrução genericamente determinada no artigo 5º des-
te decreto, deverão fazer prova de: 

I - autorização legislativa, que permita ao Poder Executivo Municipal a formalização do ajuste; 

II - estar a celebração conforme a Lei Orgânica local; 

III - encontrar-se o Chefe do Poder Executivo Municipal no exercício do cargo e com mandato em 
plena vigência; 

IV - não estar o município impedido de receber auxílios e/ou subvenções estaduais em virtude de 
decisão do Tribunal de Contas do Estado; 

V - aplicação do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, da receita municipal resultante 
de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino (artigos 35, inciso III, e 212 da Consti-
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tuição Federal e 149, inciso III da Constituição Estadual); 

VI - entrega da prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas (artigos 35, inciso II da 
Constituição Federal e 149, inciso II da Constituição Estadual e artigo 24 da Lei Complementar 
Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993). 

§ 1º - O documento comprobatório referente aos incisos de II a V deste artigo poderá consistir em 
declarações firmadas por autoridade municipal competente, sob as penas da lei. 

§ 2º - No caso de obras e serviços a serem executados pelas Municipalidades convenentes deve-
rão estas apresentar, ainda, projeto básico aprovado pela autoridade competente. 

Artigo 9º - Os instrumentos de convênio deverão ser minutados nas Secretarias ou Autarquias de 
origem e vazados em linguagem técnica adequada, observando, no que couber, o disposto no 
artigo 4º da Lei Complementar nº 60, de 10 de fevereiro de 1972. 

§ 1º - Os instrumentos referidos neste artigo terão a seguinte estrutura formal: 

1. ementa, com indicação dos partícipes e súmula do objeto; 

2. preâmbulo, indicando os partícipes e sua qualificação jurídica, seus representantes legais, a 
autorização governamental ou legislativa, inclusive a de âmbito municipal, no caso de convênios 
com Municípios; 

3. corpo clausulado, contendo cláusulas necessárias que, atendidas as peculiaridades da espécie, 
disponham sobre: 

a)  objeto, descrito com precisão e clareza, o qual deverá se situar no campo legal de atuação dos 
partícipes; 

b)  obrigações comuns e específicas dos partícipes; 

c)  regime de execução, se não compreendido na cláusula referida na alínea anterior; 

d)  valor da avença e crédito pelo qual correrá a despesa decorrente, com indicação da classifica-
ção funcional programática e da categoria econômica; 

e)  modo de liberação dos recursos financeiros, observados os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 116 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f)  viabilidade de suplementação de recursos, quando pertinente; 

g)  prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) anos (artigo 52, "caput", da Lei Estadual nº 6.544, 
de 22 de novembro de 1989), exceto se, em razão da natureza do objeto, prazo maior se impuser, 
contado sempre da data da assinatura do instrumento; 

h)  possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, quando for o caso, limitada a lapso de tem-
po compatível com o prazo de execução do objeto do convênio, mediante prévia autorização do 
Secretário de Estado respectivo; 

i)  responsabilidades dos partícipes; 

 

j)  modo de denúncia (por desinteresse unilateral ou consensual) e de rescisão (por descumpri-
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mento das obrigações assumidas ou por infração legal); 

l)  indicação dos representantes dos partícipes encarregados do controle e fiscalização da execu-
ção; 

m)  forma de prestação de contas, independentemente da que for devida ao Tribunal de Contas 
do Estado; 

n)  eleição do foro da Capital do Estado para dirimir os conflitos decorrentes da execução do con-
vênio, salvo nas hipóteses em que o outro partícipe seja a União ou outro Estado-membro da Fe-
deração, bem como as respectivas entidades da Administração indireta. 

Artigo 10 - É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos convênios de que cuida o presente 
decreto, bem como às suas alterações (artigo 56 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 
1989). 

Artigo 11 - Na hipótese de convênio objetivando o repasse de verbas estaduais, uma vez assinado 
o instrumento, a Secretaria de Estado ou Autarquia competentes darão ciência do mesmo à As-
sembléia Legislativa (artigo 116, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 

Artigo 12 - O disposto no presente decreto não impede a outorga de autorização governamental 
genérica no que concerne à celebração de convênios de objeto assemelhado ou vinculados à e-
xecução de determinado programa, mediante decreto que aprove o instrumento-padrão das aven-
ças e estipule as demais condições para sua formalização. 

Artigo 13 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio dos Bandeirantes, 20 de março de 1996 

MÁRIO COVAS 

Antônio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 20 de março de 1996. 

(Publicado novamente por ter saído com incorreções) 
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6.4. Instruções nº 01/2008 (TC-A-40.728/026/07) do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (Artigos 31, 32, 68, 69 e 
anexo): 
 
 
Artigo 31 – Compete ao órgão convenente: 
 
I - estabelecer a data limite para apresentação das comprovações anuais ou totais, 
data esta que não poderá ultrapassar o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício 
seguinte à transferência dos recursos; 
 
II - estabelecer as hipóteses em que os recursos repassados aos conveniados possam 
ser redistribuídos a entidades sem fins lucrativos, todavia, com exigência de destinação 
para a mesma finalidade prevista no ato concessório, nos termos do disposto no § 2º do 
artigo 25 da LCF nº 101/00 (LRF); 
 
III - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicitações de prorroga-
ção de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sem prejuízo do dispos-
to no inciso I deste artigo e desde que atendidas, também, às exigências do § 2° do artigo 
25 da LCF nº 101/00 (L RF); 
 
IV – fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades corresponden-
tes;  
 
V - exigir a indicação, no corpo dos documentos originais das despesas, do número 
do convênio e do órgão público convenente a que se referem, extraindo-se, em se-
guida, as cópias que serão juntadas nas prestações de contas; 
 
VI - receber e examinar as comprovações apresentadas e, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de seu recebimento, emitir parecer conclusivo, nos termos do artigo 
627 (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS), destas instruções;  
 
VII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na falta da prestação de 
contas, exigir dos conveniados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o saneamento da 
prestação, devendo ser reiteradas tais providências até o esgotamento das possibilidades 
de regularização das pendências; 
 
VIII - suspender, por iniciativa própria, novos repasses aos inadimplentes, quando decor-
rido o prazo estabelecido no inciso anterior, sem a devida regularização, exigindo dos 
conveniados, se for o caso, a devolução do numerário, com os devidos acréscimos legais; 
 
IX - esgotadas as providências dos incisos VII e VIII, comunicar a ocorrência a este Tribu-
nal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por meio de cópia da documentação relativa às 
providências adotadas pelo órgão convenente para a regularização da pendência, acom-
panhada de ofício, assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do proces-
so, neste Tribunal, do convênio; 
 
X - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regularidade referen-
tes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento deste Tribunal, conforme o 
disposto no inciso XVII do artigo 2º da LCE nº 709/93. 
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Artigo 32 - Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades anualmente 
desenvolvidas pelas conveniadas, os órgãos de que trata este Capítulo remeterão a 
este Tribunal, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício financeiro, 
cópia dos seguintes documentos: 
 
I - certidão indicando os nomes dos responsáveis pela fiscalização da execução do 
convênio e respectivos períodos de atuação; 
 
II - certidão contendo o nome da autoridade responsável pela conveniada e respec-
tivos períodos de atuação; 
 
III - relatório anual da conveniada sobre as atividades desenvolvidas com os recur-
sos próprios e as verbas públicas repassadas, computadas por fontes de recurso e 
por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo entre as metas 
propostas e os resultados alcançados; 
 
IV - demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de re-
curso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do 
modelo contido no Anexo 3; 
 
V - na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, 
prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, con-
forme o caso;  
 
VI - comprovante da devolução dos recursos não aplicados; 
 
VII - cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros do conveniado, com indicação dos 
valores repassados pelo órgão convenente e correspondentes despesas realizadas, a-
companhada de conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente espe-
cífica aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público convenen-
te, para movimentação dos recursos do convênio; 
 
VIII - certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, compro-
vando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações 
contábeis; 
 
IX - parecer conclusivo elaborado nos termos do artigo 627 (DAS DISPOSIÇÕES FI-
NAIS), destas Instruções. 
§ 1º - Os documentos previstos nos incisos I a IX serão remetidos acompanhados de ofí-
cio, assinado pelo responsável, identificando o convênio a que se referem. 
§ 2º - Toda a documentação referente ao ajuste e à prestação de contas, explicitada nes-
ta Seção, também se aplica aos convênios firmados com valor inferior ao de remessa, 
devendo permanecer à disposição deste Tribunal. 
 
 
 
Artigo 68 - Compete aos órgãos concessores: 
 
I - estabelecer a data limite para apresentação das comprovações anuais ou totais, 
data esta que não poderá ultrapassar o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício 
seguinte à transferência dos recursos; 
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II - estabelecer as hipóteses em que os recursos repassados aos beneficiários possam 
ser redistribuídos a entidades sem fins lucrativos, todavia, com exigência de destinação 
para a mesma finalidade prevista no ato concessório, nos termos do disposto no § 2º do 
artigo 25 da LCF nº 101/00 (LRF); 
 
III - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, eventuais solicitações de prorroga-
ção de prazo, para aplicação dos recursos e prestação de contas, sem prejuízo do dispos-
to no inciso I deste artigo e desde que atendidas, também, às exigências do § 2° do artigo 
25 da LCF nº 101/00 (L RF); 
 
IV – fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades corresponden-
tes; 
 
V – exigir a indicação, no corpo dos documentos originais das despesas, do número da 
norma autorizadora do repasse e do órgão público concessor a que se referem, extraindo-
se, em seguida, as cópias que serão juntadas nas prestações de contas; 
 
VI - receber e examinar as comprovações apresentadas e, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de seu recebimento, emitir parecer conclusivo, nos termos do artigo 
627 (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS), observando o determinado no § 2º do artigo 17, des-
tas Instruções; 
 
VII - no caso de irregularidades na comprovação apresentada ou na falta da prestação de 
contas, exigir dos beneficiários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o saneamento da 
prestação, devendo ser reiteradas tais providências até o esgotamento das possibilidades 
de regularização das pendências; 
 
VIII - suspender, por iniciativa própria, novas concessões aos inadimplentes, quando de-
corrido o prazo estabelecido no inciso anterior, sem a devida regularização, exigindo dos 
beneficiários, se for o caso, a devolução do numerário, com os devidos acréscimos legais; 
 
IX - esgotadas as providências dos incisos VII e VIII, comunicar a ocorrência a este Tribu-
nal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por meio de cópia da documentação relativa às 
providências adotadas pelo órgão concessor para a regularização da pendência; 
 
X - expedir, a pedido dos interessados, declarações ou atestados de regularidade referen-
tes às comprovações apresentadas, ressalvado o julgamento deste Tribunal, conforme o 
disposto no inciso XVII do artigo 2º da LCE nº 709/93. 
Artigo 69 - No que diz respeito às comprovações da aplicação dos recursos finan-
ceiros repassados, os entes concessores deverão exigir dos órgãos públicos bene-
ficiários os seguintes procedimentos: 
 
I - elaborar o demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes 
de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade 
do modelo contido no Anexo 3; 
 
II - juntar, ainda, nas comprovações, os seguintes documentos: 
 
a) relatório do beneficiário sobre as atividades desenvolvidas, identificando as cus-
teadas com recursos próprios e com recursos transferidos; 
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b) na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, pro-
va dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme 
o caso; 
 
c) relação dos beneficiados e critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudo, 
se for o caso; 
 
d) comprovante da devolução dos recursos não aplicados; e) cópia dos demonstra-
tivos contábeis e financeiros do beneficiário, com indicação dos valores repassa-
dos pelo órgão concessor e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercí-
cio em que o numerário foi recebido, de modo a atestar que os recursos públicos 
foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, 
indicada pelo órgão público concessor e 
 
f) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando 
a habilitação profissional do responsável pelas demonstrações contábeis.  
 
Parágrafo único - Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ato con-
cessório, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou repassados, 
após contabilizados, ficarão arquivados no órgão beneficiário, à disposição deste Tribunal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual - PEM 2012 - Decreto 58145                    71/74  

 

6.5. Resolução SH – 22/2009 de 28 de maio de 2009. 
 
 
 
 
 

Estabelece o Regulamento do Programa Especial de Melhorias – PEM 
 

 
O Secretário de Estado da Habitação, com fundamento no Decreto Estadual nº 54.199, de 2 de 
abril de 2009, e considerando a necessidade de estabelecer o Regulamento do Programa Especi-
al de Melhorias - PEM, resolve: 
 
Artigo 1º - o Programa Especial de Melhorias - PEM, criado pelo Decreto nº 54.199, de 2 de abril 
de 2009, visa o aporte de recursos autorizados pelo Governador do Estado, a projetos municipais 
para implantação de infra-estrutura e/ou equipamentos sociais previamente aprovados pela Secre-
taria da Habitação, bem como a prestação de assistência técnica às prefeituras que não tenham 
condições de elaborar tais projetos. 
§1º - As obras decorrentes deste programa deverão estar localizadas em empreendimentos habi-
tacionais promovidos pela administração pública, direta ou indireta, dos poderes públicos munici-
pal, estadual ou federal, bem como em área degradada objeto de intervenção da municipalidade, 
nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria da Habitação, que fará parte integran-
te do Termo de Convênio a ser assinado entre as partes, ficando vedadas intervenções dentro do 
perímetro das unidades habitacionais e das áreas condominiais. 
§2º - a assistência técnica referida no caput deste artigo será feita mediante solicitação da prefei-
tura interessada, aos municípios que, a critério da Secretaria, não possuírem condições técnicas 
para elaboração de projeto, após vistoria prévia executada pela Secretaria ou pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. A assistência será restrita à 
capacitação para definição e elaboração de projetos, à transferência de metodologias de trabalho, 
à integração com a população atendida e à estruturação de parcerias para uso e implantação de 
melhorias nos equipamentos públicos. 
 
Artigo 2º - Os projetos passíveis de serem contemplados com os recursos deste Programa consti-
tuem: 
I - na área de infra-estrutura: pavimentação asfáltica ou com bloquetes, recapeamento asfáltico, 
drenagem, galerias de águas pluviais, iluminação pública, calçadas, guias e sarjetas, acessos e 
escadarias, muros de arrimo e obras relacionadas ao abastecimento de água e a coleta e trata-
mento de esgoto; 
II - na área de equipamentos sociais: construção, reforma ou ampliação de equipamentos soci-
ais e comunitários, entendidos como aqueles que se destinem à prática de atividades na área da 
cultura, esporte, lazer, assistência social ou similar, desde que adequados à habitação de interes-
se social, com gestão pública ou comunitária e com utilização detalhada em plano de ocupação e 
uso, consistindo em centro comunitário, creche, espaço cultural, centro de convivência do idoso, 
área para prática de esportes, praça pública, parque infantil e área de lazer. 
Parágrafo único - As obras de reforma ou ampliação de equipamentos sociais e comunitários, de 
recapeamento asfáltico e de muro de arrimo, ou sem elementos suficientes para sua análise, de-
verão ser alvo de vistoria prévia realizada pela Secretaria ou pela Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para avaliação e quantificação dos serviços 
e materiais a serem utilizados. 
 
Artigo 3º - Não poderão receber recursos do presente Programa as prefeituras: 
I - Inscritas no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - 
CADIN ESTADUAL, conforme artigo 7º do Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 2008; 
II - com pendências decorrentes de convênios anteriores firmados com a Secretaria de Habitação: 
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a) relativamente a alterações no projeto não autorizadas pela Secretaria, em consonância com a 
Cláusula Terceira, inciso II, alínea “d”, do Termo de Convênio anexo ao Decreto Estadual nº 
54.199, de 2 de abril de 2009; com a Cláusula Sexta do Termo de Convênio anexo ao Decreto 
Estadual nº 54.199, de 2 de abril de 2009. 
 
Artigo 4º - a inclusão no Programa dar-se-á por solicitação da prefeitura, dirigida à Secretaria de 
Estado da Habitação, para análise e posterior aprovação governamental publicada no Diário Ofici-
al do Estado, com comprovação da ausência da infra-estrutura ou do equipamento social preten-
dido, da disponibilidade do imóvel pelo poder público municipal ou entidade a ele vinculada e de 
recursos para contrapartida conforme porcentagem mínima do valor total do projeto aprovado pela 
Secretaria da Habitação, definida no Decreto nº 54.199, de 2 de abril de 2009. 
 
Artigo 5º - para a formalização de convênios a prefeitura municipal interessada em integrar o 
Programa Especial de Melhorias - PEM, deverá encaminhar à Secretaria de Habitação, em con-
formidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e com o Decreto nº 40.722, de 20 
de março de 1993, ofício com a solicitação de inclusão, acompanhado da documentação jurídi-
co/administrativa e técnica, conforme modelos disponíveis neste Manual, 
 
Artigo 6º - a operacionalização do Programa será feita por meio da transferência de recursos or-
çamentários da Secretaria da Habitação para as prefeituras após a assinatura do respectivo con-
vênio e cumprimento das normas e procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos que inte-
gram o conjunto das obrigações assumidas pelo município, estabelecidos no Decreto 54.199/09, 
de 2 de abril de 2009, e na presente Resolução. 
Parágrafo único - a Prefeitura deverá apresentar toda a documentação exigida para instrução do 
convênio pelo Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, e pelo Manual de Orientação do Pro-
grama Especial de Melhorias - PEM, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publica-
ção no Diário Oficial do Estado da aprovação governamental, sob pena de ser considerada desis-
tente. 
 
Artigo 7º - para o melhor aproveitamento dos recursos, os valores dos projetos apresentados po-
derão ser alterados após análise da área técnica da Secretaria, de acordo com os preços pratica-
dos pelo Governo do Estado, prevalecendo sempre o menor preço por item, sendo o valor do con-
vênio revisto quando da apresentação do procedimento licitatório, precedendo a liberação do 1º 
(primeiro) desembolso. 
Parágrafo único - Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados pela Secretaria 
à prefeitura, após a adequação estabelecida no caput deste artigo, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro da obra, por meio de depósito em conta vinculada, nas condições estabelecidas 
no Decreto nº 54.199/09, de 2 de abril de 2009, e em seu Anexo. 
 
Artigo 8º - a prestação de contas é obrigatória e dar-se-á conforme estabelecido no Decreto Es-
tadual nº 54.199/09, de 2 de abril de 2009, e em seu Anexo, mediante apresentação de formulá-
rios próprios preenchidos com base em documentos fiscais reconhecidamente hábeis (notas fis-
cais, faturas ou recibos), emitidos em nome da prefeitura, condicionando a liberação das parcelas 
conforme a seguir especificado: 
§ 1º - a liberação da 1ª (primeira) parcela, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor esta-
belecido, dar-se-á após a aprovação técnico-jurídica do convênio, em até 30 (trinta) dias contados 
da data da apresentação do procedimento licitatório, acompanhado da respectiva homologação e 
adjudicação do objeto. 
§ 2º - As parcelas subseqüentes serão liberadas após a aprovação da documentação apresentada 
na prestação de contas da etapa anterior, conforme modelos previstos no Manual de Orientação 
do Programa Especial de Melhorias - PEM, e da vistoria realizada pela Secretaria ou pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, comprovando o 
porcentual de execução da obra previsto para a etapa, bem como após apresentação de laudo 
técnico, e dos seguintes documentos: 
1 - Extrato bancário da conta vinculada aberta para o convênio a partir do crédito da parcela ante-
rior e/ou do último saldo apresentado à Secretaria da Habitação, até o saldo do último dia a que 
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se refere a prestação de contas, de modo que a seqüência dos documentos apresentados abranja 
toda a movimentação ocorrida na conta corrente; 
2 - Extrato das aplicações no mercado financeiro, conforme o tipo de aplicação utilizada, de acor-
do com o artigo 116, § 4º, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, para os recursos finan-
ceiros que permanecerem mais de cinco dias na conta vinculada;  
3 - Relatório de cumprimento do objeto para a prestação de contas final; 
4 - Planilha de acompanhamento contábil-financeiro, preenchida em conformidade com os docu-
mentos fiscais que a acompanha, assinada pelo gestor do convênio e pelo Prefeito; 
5 - Cópia do contrato de prestação de serviços com a empresa contratada; 
6 - Cópias dos documentos fiscais (faturas, notas fiscais e recibos) em nome da prefeitura, men-
cionando o número do processo SH a que se refere, com as quantidades e materiais discrimina-
dos, em cumprimento à Instrução nº 01/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
7 - Cópias das notas de empenho; 
8 - Cópias das guias/comprovantes de recolhimento de INSS e ISS; 
9 - Comprovante de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo; 
10 - Relatório fotográfico datado da obra, incluindo foto da placa referente à obra conforme mode-
lo da placa que consta deste Manual; 
11 - Laudo Técnico apresentado pelo engenheiro/arquiteto responsável da prefeitura; 
12 - Laudo de vistoria/boletim de medição que deverá ser solicitado a entidade designada pela 
Secretaria para a vistoria; 
13 - Termo de aceitação definitiva da obra e serviços de engenharia. 
 
Artigo 9º - na prestação de contas final a prefeitura deverá apresentar ainda declaração na qual 
conste a descrição do objeto dos recursos repassados, dos resultados alcançados e a economici-
dade obtida em relação ao previsto em programa governamental, em atendimento à Instrução nº 
01/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Artigo 10º - a prestação de contas não poderá, em qualquer hipótese, ultrapassar o dia 31 de 
janeiro do exercício seguinte ao recebimento dos recursos, conforme Instrução nº 01/2008 do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Artigo 11º - Todos os projetos relativos à execução das obras objeto do convênio deverão ser 
assinados pelo Prefeito e pelo responsável designado, apresentados em via impressa, contendo 
escala de desenho, detalhes, quadro dos serviços e quantidades a serem executados e demais 
informações, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, respeitando 
o que determina o Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, acerca de aprovação e 
obras cuja destinação seja pública ou coletiva. 
 
Artigo 12º - Todos os memoriais descritivos, cronogramas físico-financeiros e planilhas orçamen-
tárias necessários à boa compreensão da composição de custos e preços anexados ao processo, 
deverão estar impressos em papel timbrado do município e devidamente assinados pelo Prefeito e 
pelo responsável técnico por sua emissão. 
 
Artigo 13º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as dispo-
sições em contrário. 
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6.6. Decreto n.º 58.145, de 20 de junho de 2012. 
(publicado em 27 de junho de 2012) 

 
 
DECRETO Nº 58.145, DE 20 DE JUNHO DE 2012 

 
Altera a Cláusula Sexta do Anexo do Decreto nº 54.199, de 2 
de abril de 2009, que autoriza a Secretaria da Habitação a, re-
presentando o Estado, celebrar convênios com os municí-
pios do Estado de São Paulo, visando à transferência de re-
cursos para implementação do Programa Especial de Melho-
rias – PEM. 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
no uso de suas atribuições legais, 

 
D e c r e t a: 
 
Artigo 1º - A Cláusula Sexta do Anexo do Decreto nº 54.199, de 2 de 

abril de 2009, que autoriza a Secretaria da Habitação a, representando o Estado, celebrar convênios com 
os municípios do Estado de São Paulo, visando à transferência de recursos para implementação do Pro-
grama Especial de Melhorias – PEM passa a ter a seguinte redação: 

“CLÁUSULA SEXTA  
Da Liberação dos Recursos 
Os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados pela SE-

CRETARIA à PREFEITURA, de acordo com o cronograma físico-financeiro que integra este ajuste, por 
meio de depósito em conta vinculada, aberta em instituição financeira a ser indicada pelo Estado, na se-
guinte condição: 

I – 1ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor estabelecido, em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data de assinatura do ajuste; 

II – 2ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor estabelecido, em até 30 
(trinta) dias contados da data da comprovação do encerramento do procedimento licitatório, acompanhado 
dos correspondentes atos de homologação e adjudicação do objeto licitado; 

III- 3ª parcela: 50% (cinquenta por cento) do valor estabelecido, após a-
testada, por vistoria, a execução de 30% (trinta por cento) da obra, mediante apresentação de laudo técni-
co, acompanhado da prestação de contas relativa à primeira e segunda parcelas dos recursos repassados; 

IV – 4ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor estabelecido, após ates-
tada, por vistoria, a conclusão da obra, mediante apresentação de laudo técnico, acompanhado da presta-
ção de contas relativa à terceira parcela dos recursos repassados. 

§ 1º - As terceira e quarta parcelas serão liberadas conforme medição 
de obras, atestada por vistoria realizada pela SECRETARIA ou por entidade por ela indicada, observado o 
cronograma físico-financeiro e desde que comprovada a regular aplicação dos recursos recebidos, mediante 
a aprovação da prestação de contas da parcela anteriormente repassada. 

§ 2º - Após a liberação da última parcela, a PREFEITURA deverá apre-
sentar a prestação de contas final, abrangendo os recursos da quarta parcela repassada, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, sob pena de ser incluída no CADIN ESTADUAL – Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.”. (NR) 

 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, em 20 de junho de 2012 
 
 
 
 
 GERALDO ALCKMIN  

 


