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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva instituir assistência técnica pública e gratuita para

projeto e construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social

à moradia previsto pelo art. 6 2 , da Constituição Federal, e consoante o especificado pelo art.

42, inciso V, alínea "r", da Lei n 2 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts.

182 e 183, da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá

outras providências e o disposto na Lei federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008.

O Estatuto da Cidade prevê no artigo 42 , inciso V, letra "r" que a assistência técnica é

um instrumento da política urbana que deve ser oferecido gratuitamente para grupos sociais

menos desfavorecidos. Dessa forma, este diploma legislativo legitima a existência de leis e

atos para regularizar a assistência técnica.

O direito à assistência técnica, nos termos ora proposto, abrange todos os trabalhos

de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de

arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou

regularização fundiária da habitação.

O projeto explicita que, além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica

objetiva otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu

entorno, e evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental.

Segundo técnicos da área, as casa construídas sem assistência técnica profissional,

são mais caras, o desperdício é maior e o conforto técnico, necessário em uma construção

habitacional, acaba por não receber tratamento adequado.

A proposta elenca as prioridades de atendimento para as obras em regime de

mutirão, e aquelas localizadas em zona habitacional de interesse social e zonas com déficits

habitacionais superiores a 10% do déficit em relação às famílias incluindo ônus excessivo de

aluguel

Viaduto Jacarei, n2 100— sala 307 — 39 andar - tel 3396 4063
italocardoso@camara. sp. gov.br



CAMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
212 GV

do

,

2tivo ;

.4.	 •

A assistência será oferecida em diversas modalidades; diretamente às famílias ou a
cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as representem.

A proposta, por fim, contribui para que o preceito constitucional que assegura o
direito social à moradia digna para camadas menos favorecidas da população, seja pleno e
eficaz.

Em face do exposto, solícito a colaboração de todos os Vereadores desta Casa, para
fi)	 aprovação da presente propositura, posto que revestida de relevância e interesse público.
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