
 

 
PROCOND – Construtora 

www.procond.com.br | engenharia@procond.com.br 
 Vila Caiçara – Praia Grande 

(13) 13 98810-2341- CNPJ 22.469.015/0001-36 
 

 

1 
 

V.30/05/2021 

APRESENTAÇÃO 
 
OBJETIVO: Construção e Comercialização de Moradias Populares exclusivamente dentro 
dos parâmetros e exigências do Programa Governamental Casa Verde e Amarela. 
 
LOCALIZAÇÃO ALVO: Bairros da Cidade de Praia Grande (localizados, preferencialmente, 
do lado oposto dos bairros “de veraneio”), a saber: Melvi, Samambaia, Nova Mirim, 
Anhanguera, Tupiry, Vila Antártica, Glória, Vila Sonia, Jardim Marília, Jardim Imperador, 
Princesa, Cidade da Criança , e, também, no Bairro Maracanã (proximidades da Prefeitura 
Municipal de Praia Grande entre outros).  
 
NECESIDADE: Terrenos com 10m de frente com 30m de fundos (ideal de 250 a 300m²). 
Em via asfaltada, com iluminação pública, perto de grandes avenidas que facilitem o acesso 
a locomoção publica, bem como comércio em geral. Como referência no máximo três 
quarteirões da Avenida Marginal ou três da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (distantes 
300 metros de postos de combustível e/ou indústria ou comércio de produtos que 
possam, eventualmente, causar dano ambiental por acidente. Terreno plano em local 
comprovadamente que não sofre por alagamentos. Documentação em ordem. 
 
O QUE CONSTRUIR: No caso de um terreno de 280m² (aproximadamente) serão 
construídos 04 (quatro) unidades individuais conforme planta já submetida à aprovação 
dos órgãos envolvidos nas cidades de Santos e São Vicente e em fase de aprovação para 
a cidade de Praia Grande. As unidades em configuração de sobrepostas. Duas casas no 
térreo com área de 00m² e duas superiores, ambas configurações contendo 3 dormitórios, 
sendo uma suíte, WC social e lavado. Garagem individual e com entrada de serviço nas 
unidades do térreo. Todas as unidades têm uma vaga de garagem individual. Todas as 
unidades serão entregues com piso frio em todos os ambientes, pontos para instalação de 
ar-condicionado e cumpridas as exigências da CEF no que se refere a acabamento. 
Medidores de consumo de água individualizados. Fiação elétrica, bem como tomadas e 
espelhos instalados. 
 
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 12 (doze meses).  
 
FINANCEIRO: As unidades terão início de comercialização antes da construção, durante 
a construção e após a construção. Antes da Construção e Durante a Construção serão 
recebidos os valores pela *(SPE). Para que o interessado possa obter um menor valor no 
financiamento (ou mesmo reservar sua unidade), durante a construção poderá ser 
recebido o mínimo de 10% (dez) do valor do imóvel em 10 parcelas de valor variável, mas 
ficando condicionado o pagamento do valor mínimo de 10% (dez) em 10 (dez) meses. (vide 
quadro 2). 
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Após o término da construção e já com a Carta de Habitação (habite-se), o financiamento 
será pela Caixa Econômica Federal (*) ou Bancos particulares de interesse e 
responsabilidade do comprador. É possível, durante a construção que o interessado consiga 
financiamento por Bancos particulares. A (*) CEF financia apenas após a construção 
terminada com o habite-se. 
 
(*) COMO CONSTRUIR: 1º) Constituição de uma SPE Sociedade de Propósito Específico 
que é uma organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa, limitada ou 
sociedade anônima, com um objetivo específico, ou seja, cuja atividade é bastante restrita, 
podendo em alguns casos ter prazo de existência determinado. Apesar da SPE ser uma 
modalidade usada para grandes obras (hidroelétricas, redes de transmissão de energia 
etc.), a SPE pode ser aplicada nos empreendimentos coletivos de pequenos negócios. 
Para não perder o foco de beneficiar as micro e pequenas empresas, o artigo 56º da Lei 
Geral apresenta explicitamente várias particularidades e vedações às SPE constituídas por 
micro e pequenas empresas – MPE. Trata-se de uma forma de diferenciação das demais 
SPE, geralmente constituídas por empresas maiores. 
 
COMO FUNCIONA UMA SPE.: 2º) O funcionamento de uma SPE segue as normas e 
exigências para as sociedades limitadas em geral como, por exemplo, designação do(s) 
administrador(es), poderes e obrigações dos sócios Ostensivos e/ou Participantes, 
quórum para votações, retirada de sócios, distribuição dos lucros etc. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.: 3º) Lei Complementar nº 128/2008, que fez várias alterações 
na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das MPE), principalmente no artigo 56, excluindo 
o Consórcio Simples e introduzindo a Sociedade de Propósito Específica constituída por 
MPE. 
 
DOS SÓCIOS (vide anotação 1).: No propósito atual se busca 06 (seis) sócios cotistas 
investidores (Participantes) em uma SPE (com dois sócios administradores) que visa a 
construção de um empreendimento acima descrito. O valor de participação dos 
investidores (Participantes) se dará por “grupo de quotas” de igual valor para cada sócio, 
ou seja, cada cota de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) que será integralizado conforme 
“Quadro1” e nas condições da (NOTA 1).  
 
PREVISÃO DE RETORNO FINANCEIRO.: O retorno financeiro se dará por ocasião do 
recebimento efetivo e total do valor de cada imóvel vendido. (vide quadro 2). Não haverá, 
portanto, financiamento pela Construtora (SPE). O interessado pode pagar parcelas 
durante a construção para amortizar o valor a ser financiado pela CEF, ou por bancos 
particulares como já especificado acima. 
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QUADRO SINÓTICO -  Financeiro (exemplo para este projeto). 
(quadro 1) Integralização do Capital por cada Sócio Participante: R$ 50.000,00 
(cinquenta mil Reais).  
(quadro 2) Retorno da aplicação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais) 
Resumo Investimento R$ 50.000,00 | Retorno total R$ 75.000,00 | Juros de 50%. 
Total do investimento na SPE – R$ 300.000,00 
 
Quadro 1 – Integralização: 
R$ 3.000,00 (três mil Reais) na assinatura do contrato de formalização da SPE. (parcela 1); 
R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) a cada 30 (trinta) dias da data da liberação do Alvará de 
Construção e em 07 (sete) parcela iguais e sucessivas (parcelas 2 a 8); 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) parcela (9 e 0) final. 
 

QUADRO DE INVESTIMENTO DE CADA SÓCIO INVESTIDOR. 
(momento e valor) 

Parcela 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 
Parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 

Parcelas 9 e 10 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 
Valor de Investimento  R$ 50.000,00 

 
 
Quadro 2 – Retorno: 
Cada sócio investidor é proprietário na proporção de 1/6 do valor investido no total do 
projeto. Sendo assim, a cada venda de unidade, (valor total efetivamente recebido) será 
distribuído aos sócios da seguinte forma: 
 

QUADRO DE RETORNO A CADA SÓCIO INVESTIDOR. 
(momento (*) e valor aproximado de venda(**) e valor retornado(***)) 

Venda efetiva da 1ª casa (*) R$ 200.000,00 (**) R$ 25.000,00  (***) 
Venda efetiva da 2ª casa (*) R$ 190.000,00 (**) R$ 25.000,00 (***) 
Venda efetiva da 3ª casa (*) R$ 190.000,00 (**) R$ 25.000,00 (***) 

Valor do retorno (aplicação + juros) 50% de juros. R$ 75.000,00 
 
Observações: 
 

1-  O pagamento do retorno do investimento se dará na efetiva venda o que pode 
ocorrer antes do término a obra, e, inclusive, mais de uma prestação no mês havendo 
mais vendas efetivas naquele mês. (Como Venda Efetiva entenda-se o pagamento 
do financiamento pela instituição bancária.) 
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2- O pagamento do retorno dar-se-á apenas e tão somente por ocasião do 

recebimento pela SPE do valor total e efetivo da venda (quer seja por compra 
direta quer seja por meio de financiamento bancário).  Não serão feitos retornos 
se, eventualmente, o interessado optar por adiantar valores durante a construção 
para abater no valor a ser financiado (detalhe em “Financeiro). O retorno aos 
investidores se dará única e exclusivamente quanto entra (ou completa) na SPE o 
valor total da venda efetiva. 
 

Nota 1 
 
Sócio Participante, é o caso do qual o investidor não pretenda participar 
ostensivamente do negócio imobiliário, deixando em mãos da construtora/incorporadora 
a condução do empreendimento, a opção é participar do negócio por meio de 
uma Sociedade em Conta de Participação – SCP .  Nesta modalidade, a atividade social é 
exercida unicamente pelo Sócio Ostensivo (incorporadora/construtora), em seu nome 
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando o investidor dos 
resultados correspondentes (art. 991, CC). 
 
A SCP- Sociedade em Conta de Participação, não possui personalidade jurídica, é de 
simples constituição, sequer necessita ser registrada na Junta Comercial. O investidor 
não é titular do empreendimento, não é identificado por terceiros, sendo que os direitos 
e obrigações serão dos Sócios Ostensivos, com quem o investidor espera-se ter uma 
relação de confiança sólida, sem a qual não é recomendável esta modalidade de 
sociedade. 
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