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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; SAÚDE, PROMOÇÃO 
SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
PROJETO DE LEI Nº 276/09. 
          Trata-se do Projeto de Lei nº 276/09, de autoria do Vereador Ítalo Cardoso que 
dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 
habilitação de interesse social para as famílias de baixa renda na Cidade de São Paulo. 
          A proposição em apreço tem por objetivo assegurar o direito às famílias 
residentes na Cidade de São Paulo com renda mensal de até salários mínimos à 
assistência técnica pública e gratuita, abrangendo todos os trabalhos de projeto, 
acompanhamento e execução de obra. Os serviços técnicos objeto da referida 
assessoria são aqueles necessários à edificação, reforma, ampliação ou regularização 
fundiária da habitação, a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo 
e engenharia. 
          O projeto estabelece como prioridade as iniciativas a serem implantadas sob 
regime de mutirão, em zonas habitacionais de interesse social e em zonas com déficits 
habitacionais superiores a 10% do déficit em relação às famílias, incluindo ônus 
excessivo de aluguel. Prevê também a criação de um órgão colegiado de composição 
paritária para a seleção dos beneficiários finais dos serviços de assessoria a serem 
oferecidos pelo Poder Público Municipal. Possibilita, ainda, o estabelecimento de 
convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades 
promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão 
universitária nas áreas de arquitetura e urbanismo ou engenharia. 
          Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica pretendida 
objetiva: 
          I - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e 
de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados 
no projeto e na construção da habitação; 
          II - formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habilitação 
junto ao Poder Público municipal e outros órgãos públicos; 
          III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; e 
          IV - propiciar e qualificar a ocupação de sítio urbano em consonância com a 
legislação urbanística e ambiental. 
          Para tanto, institui o Programa Municipal de Assistência Técnica à Habitação 
Social, no âmbito do município de São Paulo, junto à SEHAB, com dotação 
orçamentária própria e cujos objetivos e finalidades, metas e ações, serão definidos 
por Ato do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social - CMHIS. 
          Segundo o conteúdo de embasamento da proposta, a assistência técnica em 
questão refere-se ao direito social à moradia previsto pelo art. 6º da Constituição 
Federal, e visa atender o especificado pelo art. 4º, inciso V, alínea “r”, da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), bem como o disposto da Lei 
Federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008. O autor ainda ressalta, na justificativa ao 
projeto, que, segundo técnicos da área, as construções sem a devida assistência 
técnica não apresentam o conforto adequado e geram maiores desperdícios, sendo, 
portanto, mais dispendiosas. 
          A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela constitucionalmente e legalidade do presente Projeto de Lei, na forma de 
Substitutivo. 



          Nas últimas décadas, a produção habitacional, notadamente nas áreas 
periféricas do município, ocorreu em larga escala por meio de processos 
“autoconstrutivos” à margem das disposições edilícias e urbanísticas vigentes e, sem 
qualquer acesso aos serviços técnicos especializados na área de engenharia e 
arquitetura. Este processo de autoconstrução desassistida além de sujeitar as 
edificações a condições de risco e comprometer a sua habitabilidade plena, tem 
produzido resultados urbanísticos aquém dos parâmetros mínimos exigidos pela 
legislação edilícia e de parcelamento do solo, dificultando, inclusive, a regularização 
física e fundiária destes imóveis. 
          O Código de Obras e Edificações, Lei 11.228/92, já previa em seu artigo 9º que 
“as construções de moradia econômica poderão gozar de fornecimento gratuito, pela 
Prefeitura, de projetos de arquitetura e executivo”. A definição de moradia econômica, 
segundo o parágrafo único do artigo 8º refere-se tão somente à residência unifamiliar 
com área total não excedente a oitenta metros quadrados cuja execução não exija 
cálculo estrutural. 
          A Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como “Estatuto da 
Cidade” indica como instrumento da política urbana a assistência técnica e jurídica 
gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos (artigo 4º, inciso V, 
alínea “r”). 
          Posteriormente, o Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº 13.430/02) 
introduz como diretriz o desenvolvimento de programas de assessoria técnica, social, 
urbanística e jurídica para o população de baixa renda com problemas de moradia (Art. 
77, inciso XIII), conforme prevê o Estatuto da Cidade. 
          Logo em seguida, a Lei Municipal nº 13.433/02, que dispõe sobre o Serviço de 
Assessoria Técnica em Habilitação de Interesse Social, autoriza o Executivo a celebrar 
convênios e termos de parceria e dá outras providências, prevê a possibilidade de 
cooperação entre o Poder Público e entidades sem fins lucrativos previamente 
cadastradas pelo Executivo, visando à prestação de assessoria técnica destinada 
prioritariamente ao atendimento coletivo no âmbito dos programas e projetos do 
Executivo. 
          Recentemente, a Lei Federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008, assegura 
individualmente às famílias com renda de até três salários mínimos a assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de interesse social como parte 
integrante do direito constitucional à moradia. Estabelece, inclusive, a possibilidade de 
utilização de recursos para este fim, através do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social - FNHIS, vinculado ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social - SNHIS, instituído pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005. 
          Quanto aos aspectos relacionados aos seus efeitos, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente avalia que a presente iniciativa contribuirá 
positivamente ao processo de produção habitacional de interesse social, resultando na 
melhoria das condições de segurança e salubridade das edificações, além de coibir a 
ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, razão pela qual se manifesta 
FAVORAVELMENTE à aprovação do presente Projeto de Lei na forma do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
          Por ampliar o campo de abrangência da ação do poder publico no âmbito da 
política habitacional do município, corroborando ao alcance pleno de seus objetivos 
precípuos, a Comissão de Administração Pública posiciona-se FAVORAVELMENTE a este 
Projeto de Lei, na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 
          A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, considerando 
que a medida trará avanços no que se refere à conquista de um direito social 
assegurado pela Carta Magna e previsto no Plano Diretor Estratégico, igualmente, 



manifesta-se FAVORAVELMENTE ao presente Projeto de Lei na forma do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
          Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não 
encontra nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, 
e posiciona-se FAVORAVELMENTE a este Projeto de Lei na forma do Substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
          Sala das Comissões Reunidas, em 
          COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 
          Chico Macena (PT) 
          Toninho Paiva (PR) 
Domingos Dissei (DEM) 
          Claudio Prado (PDT) 
          COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
          Penna (PV) 
          Carlos Apolinario (DEM) 
          José Américo (PT) 
          Eliseu Gabriel (PSB) 
          SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
          Noemi Nonato (PSB) 
          José Ferreira dos Santos - Zelão (PT) 
          Jamil Murad (PC do B) 
          Milton Leite (DEM) 
          COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
          Atilio Francisco (PRB) 
          Arselino Tatto (PT) 
          Adilson Amadeu (PTB) 
          Aurélio Miguel (PR) 
          Gilson Barreto (PSDB)” 
 


