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JUSTIFICATIVA 
 
Cabe ao Estado promover e incentivar a produção de Habitação de Interesse Social e também 
melhorias habitacionais nas moradias existentes visando garantir qualidade de vida e 
habitabilidade, como disposto no artigo 6º da Constituição Federal. que define a moradia 
como direito social. 
 
Segundo a Lei Orgânica do Município, em seu capitulo VII, seção II, artigo 146, compete ao 
Município implantar e manter atualizado o sistema municipal de informações, de relevante 
interesse para a Cidade, assegurando sua ampla e periódica divulgação e garantindo seu 
acesso aos munícipes. Nesta competência, inclui-se a necessidade de um recenseamento 
habitacional para delinear com maior precisão o quadro das demandas existentes, 
disponibilizando assim, um instrumento que contribua para a definição de prioridades das 
políticas públicas relativas a habitação, bem como um plano de ação. 
 
Reconhecer a validade do recenseamento é estimular a transparência e a definição de uma 
política habitacional em nível municipal condizente com a realidade urbana do Município. 
 
É competência municipal identificar as necessidades locais de Habitação de Interesse Social. 
Atualmente, diferentes órgãos contribuem com análises sobre a questão habitacional em São 
Paulo, e os levantamentos existentes poderiam ser mais articulados e complementados, 
contribuindo para a elaboração de diagnósticos da cidade. Sabe-se, por exemplo, que o 
SEADE, Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados, da Secretaria de Estado dos 
Negócios de Economia e Planejamento do Governo do Estado, realiza um levantamento 
periódico a cada 4 (quatro) anos, enquanto a FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas da USP, e a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo, realizam levantamentos com outras periodicidades, e outros recortes. 
 
Os recursos necessários para a execução de um recenseamento podem ser otimizados através 
de cooperações e articulações com entidades de pesquisa, universidades e outros níveis de 
governo que estejam capacitados para exercer esta tarefa. 
 
Para garantir o bom desenvolvimento da política habitacional, o município deve dispor de 
dados constantemente atualizados sobre as necessidades habitacionais tanto qualitativas 
quanto quantitativas. Este projeto de lei fornece, portanto, parâmetros para que o município 
atue na busca da reversão das enormes carências habitacionais hoje existentes bem como 
para regulamentar o que já está previsto nos diplomas legais, contribuindo para alertar os 
responsáveis pela elaboração e execução das políticas públicas. 


