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PARECER Nº 549/2002 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 003/02. 
Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de autoria do nobre Vereador 
Nabil Bonduki, subscrito por 1/3 (um terço) dos membros deste Parlamento, nos termos do 
inciso I, do art. 36 da LOM.  
Visa a referida propositura alterar o Capítulo III - Da Habitação, do Título V - Do 
Desenvolvimento do Município, da Lei Orgânica Municipal, dando nova redação aos artigos 
167, 168, 169, 170 e 171. 
O projeto estabelece novos objetivos e diretrizes para política habitacional do Município, 
define os conceitos de "moradia digna" e "habitação de interesse social", além de 
determinar a centralização dos recursos destinados ao financiamento das atividades 
referentes à política habitacional no Fundo Municipal de Habitação. 
A propositura em apreço incide no vício de inconstitucionalidade, ao determinar no seu art. 
171, a criação de fundo destinado ao financiamento da política habitacional do Município, e 
comprometer tais recursos no subsídio direto à famílias de baixa renda. 
 
Com efeito, a referida disposição desce à especificidades próprias da lei ordinária e retira do 
Poder Executivo uma atividade privativa de sua função, além de essencial para alcançar os 
fins da atividade governamental, que é a alocação das verbas públicas e a destinação de 
tais recursos consoante as prioridades eleitas discricionariamente pelo Chefe do Governo. 
Esta é a razão pela qual o inciso XVIII do art. 69 da Lei Orgânica Municipal reserva à 
iniciativa privativa do Prefeito a criação de fundos destinados ao auxílio no financiamento de 
serviços e/ou programas públicos. O referido dispositivo é vazado nos seguintes termos:  
"Art. 69 Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta 
Lei:  
(...) 
XVIII - propor à Câmara Municipal a criação de fundos destinados ao auxílio no 
financiamento de serviços e/ou programas públicos". 
Assim, tendo a Lei Orgânica Municipal reservado à iniciativa privativa do Prefeito a criação 
de fundos, não pode o Legislativo, ainda que por intermédio de Emenda iniciar o processo 
legislativo para dispor sobre a matéria, uma vez que se estaria praticando por via 
transversa aquilo que a lei veda por via direta, ou seja, para o legislador burlar a restrição 
de reserva de iniciativa bastaria inserir em Projeto de Emenda matéria que comumente é 
tratada por lei ordinária cuja iniciativa restou reservada exclusivamente ao Chefe do 
Executivo. 
Em discussão do tema no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 175-2/PR 
o eminente Ministro Moreira Alves preleciona que "a iniciativa exclusiva para apresentação 
de projetos de lei que a Constituição Federal outorga a um dos Poderes tem de ser 
respeitada pelos Estados-membros, porquanto ela se insere no âmbito da função reservada 
de cada Poder, âmbito este que compete à Constituição Federal delimitar, não podendo ser 
violado sequer pelo Poder Constituinte decorrente, que está sujeito à observância do 
princípio da separação dos Poderes que é uma das denominadas cláusulas pétreas. Se se 
admitir que o Poder constituinte dos Estados-membros, possa disciplinar matérias que são, 
por força da Constituição Federal, objeto de projetos de lei de iniciativa exclusiva de um dos 
Poderes do Estado, estar-se-á impedindo que este Poder se exerça plenamente no âmbito 
de suas atribuições, impossibilitado que se encontrará ele de, por lei ordinária, com projeto 
de sua iniciativa exclusiva, modificar a disciplina com relação à qual a Constituição 
Federalentendeu de lhe dar o Poder de iniciativa para estabelecê-la ou alterá-la por tê-lo 
como o mais apto para se avaliar as necessidades que se apresentarem e a disponibilidade 
de recursos para enfrentá-las. Com isso, o Poder Constituinte decorrente estará cerceando 
indevidamente a iniciativa do Poder Constituído outorgada pela Carta Magna Federal. E 
assim como o Poder Constituinte decorrente está sujeito à observância do princípio da 
separação dos Poderes, cujos os parâmetros é a Constituição Federal que estabelece, não 
pode ele, também, feri-los indiretamente, cerceando um deles de exercitar plenamente as 
funções que ela lhe outorga. Por isso, Sr. Presidente, só admito que o Poder Constituinte 
decorrente discipline a matéria cuja disciplina legislativa seja de iniciativa exclusiva de um 
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dos Poderes Constituídos quando ela esteja intimamente ligada à estrutura do Estado-
membro e deva inserir-se, portanto, por sua natureza, no texto constitucional estadual". 
Tendo em consideração a simetria da hipótese vertente com aquela tratada no voto 
transcrito no parágrafo anterior, a decisão ali ventilada é igualmente válida para o 
balisamento da presente questão. 
Assim, pelas razões expostas, somos pela LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE da 
presente propositura, nos termos do substitutivo que segue abaixo, suprimindo o art. 171, 
tendo em conta que o mesmo vulnera o inciso XVIII do art. 69 da Lei Orgânica Municipal e 
viola o princípio da separação dos Poderes inserto no art. 6º da LOM, no art. 5º da 
Constituição Estadual e no art. 2º da Constituição Federal. 
SUBSTITUTIVO Nº /02 AO PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 03/2002 
Altera a redação dos Artigos 167 a 171 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A : 
Art. 1º Fica revogado o Capítulo III, do Título V, Lei Orgânica do Município de São Paulo, 
passando vigorar com a seguinte redação: 
CAPÍTULO III - A 
DA HABITAÇÃO 
"Art. 167. A política de habitação do Município tem por objetivo assegurar o direito à 
moradia digna como direito social, conforme definido no art. 6º da Constituição da 
República. 
§ 1º . Entende-se por moradia digna a moradia vinculada às redes de infra-estrutura tais 
como água, esgoto, luz, coleta de lixo, telefone e pavimentação, ao serviço de transporte 
coletivo, aos equipamentos sociais básicos de educação, saúde, segurança, cultura e lazer, 
que disponha de instalações sanitárias adequadas, que garanta as condições mínimas de 
habitabilidade, de acordo com padrões técnicos e ser ocupada por uma única família. 
§ 2º. A formulação da política habitacional deverá basear-se nas diretrizes estabelecidas no 
Plano Diretor, em especial, no melhor aproveitamento da infra-estrutura publica já instalada 
e do patrimônio construído, visando uma maior racionalidade urbana, econômica e 
paisagística, e evitando deseconomias para o Município. 
Art. 168. É de competência do Município em relação à habitação: 
I - elaborar a política municipal de habitação integrada à política de desenvolvimento 
urbano, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e nos Planos Diretores 
Regionais, com o objetivo de garantir moradia digna para a população do Município; 
II - elaborar um plano municipal de habitação integrado a um plano para a Região 
Metropolitana de São Paulo, em conjunto com os municípios da RMSP, Estado e União. 
III - promover o respeito ao meio ambiente e aos princípios do desenvolvimento 
sustentável; 
IV - assegurar a integração dos programas habitacionais e programas sociais atendendo 
prioritariamente a população de baixa renda; 
V - propiciar a participação e o controle social da sociedade civil na definição das políticas, 
prioridades da produção habitacional; 
VI - estimular a articulação das diversas instâncias de governo, estadual, federal e 
municipal, buscando otimizar e potencializar as ações de cada nível de governo; 
VII - garantir informação atualizada sobre a situação habitacional do Município, 
particularmente em relação ao déficit e às necessidades habitacionais, produzida 
conjuntamente entre entidade de pesquisa e esferas governamentais, disponibilizando-a 
para a sociedade, para instrumentar políticas e projetos; 
VII - promover a captação e o gerenciamento de recursos provenientes de fontes externas 
ao Município, privadas ou governamentais para os fins citados nesse capítulo; 
IX - instituir linhas de financiamento bem como recursos para subsídio à Habitação de 
Interesse Social; 
X - gerenciar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados a financiamento para 
Habitação de Interesse Social; 
XI - promover o acesso à terra urbanizada para viabilizar programas habitacionais para o 
provimento de Habitação de Interesse Social 
XII - promover a qualificação urbanística, a regularização física e fundiária de 
empreendimentos já consolidados e das unidades habitacionais construídas no Município, 
bem como a regularização física e fundiária e a urbanização de assentamentos precários 
visando garantir moradia digna; 
XIII - intervir em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade física, o 
direito a moradia e a recuperação da qualidade ambiental dessas áreas; 

 
Justs0549-2002 



XIV - garantir assessoria técnica, social e jurídica gratuita para a população de baixa renda. 
Parágrafo Único. Por Habitação de Interesse Social entende-se a habitação que se destina a 
famílias de baixa renda que vivem em condições de habitabilidade precária. 
Art. 169. A política habitacional do Município deverá ser formulada visando a melhoria das 
moradias existentes e a produção de novas moradias de acordo com os seguintes 
programas: 
I - Urbanização, regularização fundiária e requalificação urbanística de favelas, loteamentos 
ilegais e conjuntos habitacionais promovidos pelo poder público; 
II - recuperação e prevenção de áreas sujeitas a riscos; 
III - recuperação de áreas de preservação ambiental ocupadas por moradia; 
IV - provisão de material de construção e assessoria técnica para reforma ou ampliação de 
moradias; 
V - intervenção em habitações coletivas de aluguel, reciclagem de edifícios subutilizados e 
requalificação urbanística de áreas centrais degradadas; 
VI - construção de empreendimentos habitacionais. 
§ 1º. Como melhoria das moradias existentes entende-se programas e projetos que 
intervenham em situações habitacionais existentes visando garantir moradia digna. 
§ 2º . Como produção de novas moradias entende-se a provisão de unidades em 
empreendimentos habitacionais e a adequação de edificações existentes para fins 
habitacionais. 
§ 3º . Os projetos habitacionais de que tratam o caput deste artigo devem ser feitos 
considerando as características da população local, suas formas de organização, condições 
físicas e econômicas. 
§ 4º. Lei municipal específica estabelecerá os equipamentos mínimos necessários à 
implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social. 
Art. 170. Lei municipal específica estabelecerá o incentivo à empreendimentos 
autogestionários, nos quais a própria população organizada é responsável pela elaboração e 
implementação do projeto e pela gestão dos recursos financeiros. 
parágrafo único. A lei referida no caput deverá prever os recursos para esses 
empreendimentos e para a formação de agentes promotores, como cooperativas e 
associações comunitárias. 
Art. 171. A política municipal de habitação deve garantir mecanismos e instâncias de 
participação na formulação e decisão da política, no estabelecimento das prioridades, na 
alocação de recursos e implementação de programas. 
§ 1º. O Conselho Municipal de Habitação deverá ser regulamentado por lei específica. 
§ 2º. O Município deverá realizar, no mínimo a cada dois anos, a Conferência Municipal de 
Habitação, assim como Pré-Conferências Regionais, como instância regular de participação 
popular na política habitacional. 
§ 3º. O Poder Público deverá realizar debates, audiências, consultas públicas, conferências 
municipais e fóruns regionais de habitação, fixando sua periodicidade, com o objetivo de 
definir e avaliar os programas e projetos". 
Art. 2º. Esta Emenda à da Lei Orgânica do Município de São Paulo entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 15/05/02. 
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