
6 – São Paulo, 57  (77) Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo terça-feira, 24 de abril de 2012

               
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Anexo I a que se refere o artigo 2º da Portaria nº  43/SEMPLA-G/2012 
 
             

 

        

Anexo I- REQUERIMENTO - CONVÊNIO PARA CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
DECRETO Nº 52.180/2011 e PORTARIA Nº 

 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 
 

Nome: _______________________________________________________ CNPJ: _________________________
 

Endereço: ____________________________________________________________ Bairro: _________________
 

 

CEP: _____________ Cidade: ________________ Estado: _______________ Telefone (___) _________________
 

 
 

2. À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJEMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPLA: 
 

Requeiro a formalização de convênio com essa Municipalidade para oferecimento de crédito imobiliário, 
com desconto em conta corrente, aos servidores municipais, ativos, inativos e pensionistas, com 
condições mais vantajosas do que as oferecidas no mercado. 
 

Documentos apresentados (artigo xx, da Portaria 43/SEMPLA.G/2011): 

 1- Estatuto ou Contrato Social; 

 2- Ata da última eleição de Diretoria; 

 3- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 4- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 5- certidão comprobatória de regularidade fiscal perante a Fazenda do Estado de _____________________; 

 6- certidão comprobatória de regularidade fiscal perante a Fazenda do Município de ____________________ ; 

 7- Declaração de que nada deve à Fazenda Estadual e/ou Fazenda do Município de São Paulo; 

 8- certidão comprobatória de regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 

 9- certidão comprobatória de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 10- Autorização de funcionamento pelo Banco Central e alterações posteriores; 

 11- Último balanço publicado; 

 12- declaração genérica contendo a taxa de juros aplicada às operações, bem como os prazos para as 
prestações; 

 13- declaração contendo objetivamente outras vantagens que possam ser conferidas aos servidores na 
assunção do financiamento imobiliário; 

 14- declaração de que está de acordo com o Plano de Trabalho; 

 15- Outros. Especificar: ______________________________________________________________ 
 

 
 

3. INFORMAÇÕES DOS REPRESENTANTES LEGAIS QUE ASSINARÃO O TERMO DE CONVÊNIO 
   (devem fazer parte da Diretoria, caso contrário anexar procuração registrada em cartório): 

 

Nome: ______________________________________________________________________________________
 

RG: _______________________ Órgão Expedidor: ______________ CPF: _______________________________
 

Nome: ______________________________________________________________________________________
 

RG: _______________________ Órgão Expedidor: ______________ CPF: _______________________________
 

SP, ____/____/________   _________________________________________________ 
                                                                                                        Assinatura do(a) requerente 

 
 
 
 

 

               
  

Anexo II a que se refere o artigo 3º da Portaria 43/SEMPLA.G/2012 

Anexo II  

TERMO DE CONVÊNIO Nº ________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _______________________ 

CONVENENTE: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

CONVENIADA: (nome da instituição bancária) 

OBJETO: Possibilidade de concessão de crédito imobiliário aos servidores municipais 

ativos, inativos e pensionistas do Município de São Paulo, com desconto em conta-

corrente. 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 52.180/2011 e Portaria nº 43/SEMPLA.G/2012  

Aos .......... dias do mês .......... de dois mil e onze, de um lado a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada, com fundamento no Decreto nº 

52.180/2011 e artigo 2º, §3º da Portaria nº 43/SEMPLA/11, pelo (a) Coordenador (a) de 

Gestão de Pessoas  da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

.........., nacionalidade, estado civil, portador R.G. nº .......... e inscrito no CPF sob 

nº......................................, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e do outro 

a instituição bancária  .........., com sede na rua .........., nº .........., , São Paulo, SP, inscrita 

no CNPJ sob o n.º .........., por seu procurador Sr. .........., portador do RG n.º .......... e 

inscrito no CPF sob o n.º .........., doravante denominada simplesmente CONVENIADA 

ajustam e convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, nos termos da 

autorização contida no despacho exarado às fls......., do processo nº ........., na forma do 

Decreto nº 52.180/2011 e da Portaria nº 43/SEMPLA/ 2012   nas condições estabelecidas 

nas seguintes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto do presente convênio a concessão de financiamento na 

modalidade de crédito imobiliário residencial aos servidores municipais, ativos, 

inativos e pensionistas, oferecida pelo conveniado mediante prévia e expressa 

autorização  do  servidor  ou  pensionista  para  desconto  em         conta-corrente,  

caução prestada na modalidade fiança bancaria oferecida como 
garantia ao Contrato nº 007/2009/PMSP/SMTRAB, atual SEM-
DET, firmado junto a Associação para Valorização de Pessoas 
com Deficiência – AVAPE, inscrita no CNPJ nº 43.337.682/0001-
35, pela modalidade depósito em dinheiro, constituído pela 
DAMSP nº 2011000132, no valor atualizado de R$ 164.608,20 
(cento e sessenta e quatro mil seiscentos e oito reais e vinte 
centavos) atendendo ao disposto em cláusula contratual, e, por 
conseqüência a devolução, nos termos do § 2º do artigo 9º da 
Portaria de SF de nº 122/2009. Determino, ainda, a lavratura de 
Termo de Aditamento.

 PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.104.003-1
S.M.P.P- Coordenadoria da Inclusão Digital - Regime de 

Adiantamento - Inciso I,II e III, do art. 2º, Lei 10.513/88.
1. Em face dos elementos constantes do presente e obser-

vadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO, 
nos termos da delegação de competência determinada pela 
Portaria SMPP nº 55/2011, a realização desta despesa através 
do Regime de Adiantamento, em nome de NEIDE FERNANDES 
DE FIGUEREDO, C.P.F. nº 092.561.798-90, Registro Funcional 
nº 563.796.1.01, para atendimento das exigências de pronto 
pagamento da Coordenadoria da Inclusão Digital, desta Secre-
taria, durante o período de abril do corrente, com fundamento 
no artigo 2º, inciso I,II e III da Lei nº 10.513 de 11 de maio de 
1988, nos artigos 1º, 4º e 5º e 17º, do Decreto 48.592 de 06 de 
agosto de 2007, no Decreto 23.639 de 25 de março de 1987, no 
Decreto 29.929 de 23 de julho de 1991, e alterações posterio-
res, na Portaria SF nº 26, de 09 de fevereiro de 2008.

2. Em conseqüência, Autorizo a emissão das respectivas 
Notas de Reserva, Empenho e Liquidação a favor do servidor 
supra-identificado, onerando a Dotação Orçamentária 34.10.14
.122.2610.8.400.3.3.90.39.00.00 - Administração da Secretaria 
Municipal de Participação e Parceria, no valor de R$1.300,00 
(um mil e trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.193-9
Em face dos elementos constantes no processo, nota-

damente em fls. 24 nos termos do disposto no artigo 16, do 
Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.057.193-9 em nome de YOLANDA 
PEREIRA DE LUNA ALMEIDA SPERLI referente ao período de 
02.03.2012 à 31.03.2012, no valor de R$1.300,00 (um mil, e 
trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.016.931-6
Em face dos elementos constantes no processo, notada-

mente em fls. 30 e 41, nos termos do disposto no artigo 16, 
do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.016.931-6 em nome de MARCIA 
VALERIA PEREIRA, referente ao período de 01.02.2012 à 
29.02.2012, no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.081.453-0
Em face dos elementos constantes no processo, nota-

damente em fls. 24 nos termos do disposto no artigo 16, do 
Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.081.453-0 em nome de YOLANDA 
PEREIRA DE LUNA ALMEIDA SPERLI referente ao período de 
28.03.2012 à 30.03.2012, no valor de R$238,00 (duzentos e 
trinta e oito reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.183-1
Em face dos elementos constantes no processo, notada-

mente em fls. 25, nos termos do disposto no artigo 16, do 
Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.057.183-1 em nome de ROSANA 
APARECIDA THOMAZ DA SILVA referente ao período de 
02.03.2012 à 31.03.2012, no valor de R$1.300,00 (um mil, e 
trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.263-3
Em face dos elementos constantes no processo, nota-

damente em fls. 22 nos termos do disposto no artigo 16, do 
Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.057.263-3 em nome de ROSANGELA 
FOGAROLLI referente ao período de 02.03.2012 à 31.03.2012, 
no valor de R$50 0,00 (quinhentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.130-0
Em face dos elementos constantes no processo, notadamen-

te em fls. 24 nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 
48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/SMPP/2011, 
APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento 
nº 2012-0.057.130-0 em nome de ALESSANDRA FELIX DE AL-
MEIDA LEITE referente ao período de 02.03.2012 à 31.03.2012, 
no valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.243-9
Em face dos elementos constantes no processo, notadamen-

te em fls. 23 nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 
48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/SMPP/2011, 
APROVO a prestação de contas do processo de adiantamento 
nº 2012-0.057.243-9 em nome de REGINA APARECIDA VIEIRA 
ROSCHEL DA SILVA referente ao período de 02.03.2012 à 
31.03.2012, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.057.150-5
Em face dos elementos constantes no processo, nota-

damente em fls. 25 nos termos do disposto no artigo 16, do 
Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007 e da Portaria 55/
SMPP/2011, APROVO a prestação de contas do processo de 
adiantamento nº 2012-0.057.150-5 em nome de BRANCA PA-
PERETTI referente ao período de 02.03.2012 à 31.03.2012, no 
valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.039.675-4
Secretaria Municipal de Participação e Parceria - SMPP. - 

Autorização para Liquidação e pagamento de Conta Eletropau-
lo, através de 2ª via.

À vista das informações constantes do referido processo, 
AUTORIZO, nos termos do artigo 17, do Decreto 52.934 de 
21 de janeiro de 2012, em especial as justificativas de fl.27, 
a liquidação e pagamento da fatura de nº 601202348267, 
emitida pela empresa AES Eletropaulo, referente ao período de 
utilização dos serviços do mês de Mar/2012, no valor R$ 385,85 
(trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 
através de 2ª via.

 DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.040.399-8
Secretaria Municipal de Participação e Parceria - SMPP - 

Autorização para Liquidação e pagamento de Conta Eletropau-
lo, através de 2ª via.

À vista das informações constantes do referido processo, 
AUTORIZO, nos termos do artigo 17, do Decreto 52.934 de 
21 de janeiro de 2012, em especial as justificativas de fl.27, 
a liquidação e pagamento da fatura de nº 556152006691, 
emitida pela empresa AES Eletropaulo, referente ao período 
de utilização dos serviços do mês de Mar/2012, no valor R$ 
269,20 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), 
através de 2ª via.

 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA 43/SEMPLA.G/2012
Disciplina os procedimentos necessários à celebração dos 

convênios de que trata o Decreto nº 52.180, de 14 de março 
de 2011

RUBENS CHAMAS, Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei e considerando o disposto no artigo 1º do Decreto 
nº 52.180, de 14 de março de 2011

RESOLVE:
Art. 1º. Os convênios com instituições públicas ou priva-

das, que tenham por objeto conferir aos servidores municipais 
ativos, inativos e pensionistas condições mais vantajosas do 
que as oferecidas no mercado, inclusive em relação à taxa de 
juros, para financiamento imobiliário com desconto em conta 
corrente ficam disciplinados de acordo com as disposições 
desta portaria.

Art. 2º. As instituições interessadas em formalizar os 
convênios de que trata o artigo 1º deste decreto deverão fazer 
prova de sua habilitação jurídica e de regularidade fiscal e con-
tábil, instruindo o requerimento, dirigido à Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo cons-
tante do Anexo I desta portaria, com os seguintes documentos:

I – estatuto ou contrato social;
II – ata da última eleição de Diretoria;
III - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

- CNPJ;
IV - certidão conjunta de Débitos Relativos a Tributos Fede-

rais e à Dívida Ativa da União;
V - certidão comprobatória de regularidade fiscal perante a 

Fazenda do Estado de São Paulo;
VI - certidão comprobatória de regularidade fiscal perante 

a Fazenda do Município de São Paulo;
VII - certidão comprobatória de regularidade perante a 

Seguridade Social (INSS);
VIII - certidão comprobatória de regularidade perante o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
IX - autorização de funcionamento pelo Banco Central e 

alterações posteriores;
X – último balanço publicado;
XI - declaração genérica contendo a taxa de juros aplicada 

às operações, bem como os prazos para as prestações;
XII - declaração constando objetivamente outras vantagens 

que possam ser conferidas aos servidores na assunção do finan-
ciamento imobiliário:

XIII - declaração de que está de acordo com o plano de tra-
balho que integrará o termo de convênio, relacionado com a ro-
tina de operacionalização das obrigações e tarefas assumidas;

XIV - documentação e representação dos responsáveis pela 
assinatura do termo de convênio.

§ 1º. Caso a entidade interessada não esteja cadastrada 
como contribuinte do Município ou do Estado de São Paulo, 
deverão ser apresentadas:

I - certidões negativas de débito expedidas pelo Município 
e Estado onde se localiza sua sede;

II - declaração, firmada por seu representante legal, sob as 
penas da lei, de que não está cadastrada e de que nada deve às 
Fazendas do Município e do Estado de São Paulo.

§ 2º. Poderão ser aceitas:
I - certidões positivas com efeito de negativa;
II - certidões positivas cujos débitos estejam judicialmente 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão 
judicial.

§ 3º. As taxas de juros aplicadas às operações atenderão, 
dependendo do enquadramento, às disposições do Sistema 
Financeiro da Habitação, Sistema do Financiamento Imobiliário 
e Carteira Hipotecária.

§ 4º. O requerimento e a documentação de que trata este 
artigo serão entregues e autuados no Setor de Autuação da 
Divisão Técnica de Processos Municipais, situada na Rua Libero 
Badaró, 425, 2º andar.

Art. 3º. Após a verificação, pelo Departamento de Recursos 
Humanos- DERH da Coordenadoria de Gestão de Pessoas- CO-
GEP, da documentação exigida, o pedido será encaminhado ao 
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
para decisão e autorização do respectivo termo de convênio e 
plano de trabalho, conforme modelos constantes dos Anexos II 
e III desta portaria.

§ 1º. O pedido de credenciamento será indeferido de plano 
quando o interessado apresentar de forma incompleta a docu-
mentação discriminada no artigo 1º desta portaria.

§ 2º. Na hipótese do §1º deste artigo, o Departamento de 
Recursos Humanos- DERH poderá conceder ao interessado pra-
zo de 10 (dez) dias para complementar a instrução do pedido.

§ 3º. O interessado, cujo pedido for indeferido com funda-
mento no §1º deste artigo poderá, a qualquer tempo, formular 
novo pedido de credenciamento, desde que apresente a docu-
mentação exigida.

§ 4º. Deferido o pedido, a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas- COGEP formalizará o termo de convênio, conforme 
minuta-padrão constante do Anexo II desta portaria.

§ 5º. Somente após a assinatura do Termo de Convênio 
poderá a entidade oferecer aos servidores, ativos, inativos e 
pensionistas, o crédito imobiliário financiado nas condições 
pactuadas com a PMSP, com desconto em conta-corrente.

§ 6º. Sempre que houver mudança na taxa de juros, o De-
partamento de Recursos Humanos – DERH, deverá ser informa-
do pela instituição financeira, por mensagem eletrônica (e-mail).

§ 7º. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, até o 5º 
dia útil após a comunicação prevista no § 6º, providenciará a 
publicação das taxas oferecidas pelos CONVENIADOS no Diário 
Oficial da Cidade, que também ficarão disponíveis para consulta 
na página eletrônica da Prefeitura do Município de São Paulo.

Art. 4º. Os convênios vigorarão pelo prazo de 60 (sessenta) 
meses, a contar da assinatura do Termo, ocasião em que deverá 
a instituição financeira apresentar, com antecedência de 30 
(trinta) dias do vencimento desse prazo toda a documentação 
mencionada no artigo 1º desta portaria, salvo a prevista no 
inciso XI, para fins de celebrar novo convênio, por igual prazo e 
condições e assim sucessivamente.

Art. 5º. Os convênios poderão ser denunciados por qual-
quer das partes, comunicando-se formalmente com a antece-
dência de 30 (trinta) dias.

Art. 6º. Denunciado o convênio com o Município por qual-
quer motivo, os contratos em vigor efetuados entre o convenia-
do e os servidores serão mantidos.

Art. 7º. Caberá exclusivamente às instituições financeiras 
atenderem as normas do Banco Central do Brasil que regulam o 
financiamento imobiliário.

Art. 8º. Observada as disposições do Decreto nº 52.180, 
de 2011, e desta portaria, as condições do financiamento 
pactuadas entre o banco e o servidor atenderão ao disposto 
na legislação regulamentação federal específica, inexistindo 
responsabilidade da PMSP quanto às obrigações assumidas, 
inclusive em relação àquelas que podem ser livremente estabe-
lecidas entre o servidor e o banco.

Art. 9º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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