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O presente projeto de lei objetiva promover a desafetação de áreas públicas municipais 

classificadas como bens de uso comum do povo, ocupadas por habitações de população de baixa 
renda, há muitos anos, regularizando a situação mediante outorga de concessão de uso especial 
aos seus moradores. 

O Município de São Paulo concentra hoje cerca de vinte por cento de sua população em 
condições precárias de habitabilidade e salubridade, caracterizadas pela falta de serviços básicos 
de infra-estrutura urbana, tais como, água e esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais e de 
lixo, rede telefônica, gás canalizado e transporte, população que convive também com grande 
dificuldade de acesso aos equipamentos públicos e sociais. 

Essa realidade se traduz em significativa diversidade de problemas, gerando exclusão 
social e situações críticas de insegurança nos assentamentos, que afetam a vida de toda a Cidade. 
A quantidade de referidas habitações e seu estágio de consolidação tornam-se, pois, um dos 
maiores problemas que a Cidade de São Paulo enfrenta. 

A moradia é direito individual garantido pela Constituição Federal e pelo Tratado dos 
Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas, sendo, portanto, mister 
reconhecê-lo, protegê-lo e efetivá-lo mediante políticas públicas responsáveis, sem o qual os 
demais direitos não são atingidos em sua plenitude. 

A intervenção, por parte do Poder Público, nas áreas indicadas no anexo I deste projeto 
de lei, tem por norte inserir seus moradores no contexto legal da Cidade, dando-lhes condições 
dignas de moradia, acesso aos serviços públicos essenciais e garantindo, com os mecanismos da 
urbanização, a regularização e o direito ao uso do imóvel ocupado. 

As áreas em tela constituem-se em espaços-livres de loteamentos formalmente 
aprovados ou regularizados; tomadas há mais de vinte anos, no bojo de processo desencadeado 
em razão do descompasso entre a situação econômica da população e as políticas públicas 
implementadas no setor da habitação. 

A desafetação dessas áreas será o reconhecimento legal da situação fática existente, que 
não importará em qualquer prejuízo para o Município no tocante à supressão de áreas verdes, já 
que estas não chegaram a ser implantadas. Além disso, na hipótese, fica afastada a vedação de se 
alterar o destino de áreas públicas originárias de loteamentos, estabelecida pelo artigo 180, VII, 
da Constituição Estadual, vez que a destinação habitacional consolidou-se muito antes de sua 
promulgação. Acentue-se que a desafetação proposta diz respeito a cerca de meio por cento do 
universo das áreas verdes do Município, que totalizam aproximadamente trinta mil áreas. 

A Constituição Federal impõe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios o dever de promover a construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico (artigo 23, IX). Ao Município atribui, especificamente, a 
política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da Cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (artigo 182). 

O direito de possuir como seu imóvel urbano de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, utilizado para fins de moradia, por cinco anos, está assegurado desde a promulgação 
da atual Constituição da República (artigo 183). A lei Orgânica do Município de São Paulo, por 
seu turno, ao tratar da política urbana, estabelece que os bens públicos municipais, não utilizados 
para outras finalidades, serão prioritariamente destinados, na forma da lei, a assentamentos da 
população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos, assegurada a preservação do 
meio ambiente (artigo 158). 



Recentemente, o Governo Federal, pela Medida Provisória n° 2220, de 4 de setembro de 
2001, no intuito de garantir o direito de todos à Cidade e reconhecendo a urgência no 
equacionamento da questão da ocupação de áreas públicas, criou o instituto da concessão de uso 
especial de imóvel. Previu, para tanto, a obrigação do Poder Público de decidir sobre o título de 
concessão, no prazo de um ano, sob pena de obtenção pela via judicial. 

Desta forma, impõe-se ao Poder Público Municipal diligenciar, a curto prazo, para que o 
processo de concessão de uso especial das áreas se dê no âmbito da Administração que, só assim, 
poderá orientá-lo, estabelecendo critérios e diretrizes de caráter urbanístico, que venham a 
permitir a seus  beneficiários usufruir do direito à moradia, dentro dos preceitos constitucionais 
que o asseguram. 

Dada a exigüidade dos prazos prescritos, a omissão ou a demora da Administração 
Pública na adoção das medidas legais e de ordem administrativa necessárias à implementação do 
processo, resultará em perda de seu controle pela Municipalidade, acarretando graves danos para 
seus beneficiários e para a Cidade, com o desvirtuamento do alcance social do instituto criado. 

Em consonância com esse ideário, a atual gestão municipal estabeleceu como prioridade 
regularizar os assentamentos localizados em áreas públicas municipais. Cabe destacar que vários 
deles já tiveram investimentos públicos aplicados, quer por meio de pequenas melhorias, como 
execução de acessos, contenção de taludes, canalização de córregos, quer pela execução de 
projetos de urbanização. 

A regularização pretendida abrangerá os aspectos físicos e fundiários, garantindo o 
direito à moradia adequada, com segurança, acessibilidade, salubridade, eliminação das situações 
de risco, hoje representadas por ocorrência de inundações e de deslizamentos, bem como aos 
serviços públicos que sua população demanda. 

O projeto de lei prevê, ainda, que em situações específicas, onde a totalidade das 
exigências da Medida Provisória n° 2220/01 não logre ser implementada, possa o Executivo, 
alternativamente, conceder ao ocupante assentado de longa data, o direito real de uso do imóvel. 

Essa opção permitirá ao Poder Público dar solução equilibrada à diversidade de 
situações comumente encontradas nas ocupações coletivas, cujo respaldo legal exsurge do artigo 
7° do Decreto lei n° 271, de 28 de fevereiro de 1967, que institui a concessão do direito real de 
uso para fins de urbanização, como também do artigo 112, § a 1° e 2°, da lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 

Vale lembrar que a lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ao regular a alienação 
de bens da Administração Pública dispõe em seu artigo 17, I, "f', sobre a dispensa de licitação no 
caso de concessão de direito real de uso de bem utilizado no âmbito de programas habitacionais 
de interesse social. 

Evidenciado, assim, o inegável alcance de que se reveste a medida, submeto-a ao livre 
debate dessa ilustre Edilidade. 


