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PARECER No 1091/03 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 14/2002 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, visa instituir o censo 
de Habitação de Interesse Social. 
Pela propositura, fica instituído o censo de habitação de interesse social para atualização do 
diagnóstico de habitação, instrumento para as adequações das políticas públicas, segundo o 
art. 146 da Lei Orgânica do Município, que deverá: 
- ser coordenado pela Secretaria da Habitação do Município de São Paulo; 
- ser realizado a cada quatro anos, no primeiro ano de cada Administração; 
- estipular a demanda quantitativa e qualitativa por habitação no Município; 
- fornecer os resultados por distritos, respeitando a divisão administrativa do Município. 
Excepcionalmente, o primeiro censo deverá ser realizado no primeiro semestre do ano 
seguinte à aprovação do projeto. 
A douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou parecer 
favorável com substitutivo "para definir mais claramente os critérios da pesquisa e do 
resultado que se pretende obter, estabelecer o universo da pesquisa a partir dos conceitos 
estabelecidos no Plano Diretor Estratégico, aumentar o prazo de realização do censo para 
10 anos com a possibilidade de atualização amostral a cada 5 anos, tendo em vista o custo 
do trabalho, e obrigar a utilização das demais fontes institucionais de informação, das 
demais esferas de governo e de outros municípios da região metropolitana, de modo a 
ampliar a percepção da questão e reduzir a aplicação de recursos públicos, humanos e 
materiais". 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, nos termos do mencionado substitutivo, 
visto que as despesas decorrentes de sua execução correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 27/08/03 
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