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SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 766/2013 

De autoria do nobre Vereador José Américo (PT), o projeto de lei 766/2013 dispõe 
sobre a autorização para município de São Paulo firmar convênio com o Ministério da Justiça, o 
Ministério das Cidades e o Conselho Regional de Engenharia de São Paulo para 
disponibilização de assessoria jurídica e técnica junto às subprefeituras para a regularização de 
áreas ocupadas por famílias carentes. 

Na argumentação apresentada, o autor destaca a obrigação do Poder Público de 
amparar famílias carentes que precisam de regularização das áreas das respectivas 
habitações, de modo a garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das 
funções sociais. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade, com substitutivo, tendo em vista adequar o texto à melhor técnica legislativa. 

Há informações do Poder Executivo, solicitadas pela Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente. A SEHAB se manifestou através das seguintes unidades: 

* Coordenadora de Regularização Fundiária (CRF) - ressaltou que nada tem a opor ao 
projeto, mas entende que a celebração dos convênios a que se refere não necessita de 
autorização legal. Apontou que a competência para a regularização fundiária pertence àquela 
coordenadoria (Lei 15.769/2013, art. 215, inciso VIII) e não às Subprefeituras. Ressalta que o 
projeto se coaduna com norma em vigor, porém destaca que os convênios ali propostos pelo 
projeto "poderão minimizar a irregularidade que de espraia pelo território da cidade" (folha nº 
54); 

* Assessoria Técnica e Jurídica - o projeto interfere na discricionariedade do Poder 
Executivo, a matéria é de competência de SEHAB, o projeto não define a especificação da 
área (pública ou particular), e finaliza recomendando cautela, dado que se o "convênio for 
firmado no âmbito das subprefeituras e o processo de regularização não cumprir as 
determinações legais e as orientações emanadas pela CRF, o procedimento poderá ocasionar 
mais atrasos do que a almejada agilidade" (folha n° 56). 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou parecer 
favorável, com substitutivo "no sentido de incluir alterações em função das ressalvas 
apresentadas pelo Executivo, suprimindo-se a expressão "junto às Subprefeituras" (...)", além 
de "incluir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), pela atribuição 
conferida aos profissionais arquitetos e urbanistas no âmbito da regularização fundiária". 
(Parecer n.º 2033/2015, da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente) 

Esta Comissão de Administração Pública, em relação aos aspectos que deve analisar, 
destaca os elevados propósitos que moveram o autor. Tendo em vista o interesse público de 
que se reveste a matéria, que pode representar um passo importante para a oferta de 
benefícios sociais a famílias carentes, o voto é favorável, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de dezembro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Alessandro Guedes - (PT) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2015, p. 253 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

