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PARECER Nº 1592/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0276/09. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que dispõe 
sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 
habitação de interesse social para as famílias de baixa renda na Cidade de São Paulo. 
Conforme seu art. 1º, o Projeto assegura o direito das famílias de baixa renda à 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social. 
Nesse sentido, o projeto dispõe que o Poder Público passará a prestar assistência 
técnica especializada, assim entendidos o “projeto, acompanhamento e execução da 
obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia, 
necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da 
habitação” (§ 1º, art. 2º). 
A propositura determina que o Poder Público preste serviço gratuito à população com 
renda mensal familiar de até 3 (três) salários mínimos, através agentes públicos, 
organizações não-governamentais, profissionais inscritos em programas acadêmicos e 
autônomos credenciados, selecionados e contratados pelo Município. 
O projeto poderá prosseguir, como veremos. 
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, 
inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que 
versem sobre a matéria em questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos 
de lei que disponham sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado 
diploma legal, através da Emenda nº 28, de 14 de fevereiro de 2006. 
Ademais, nos termos do art. 6º, da Constituição Federal, o direito à moradia encontra-
se arrolado dentre os direitos sociais e, em virtude do Princípio de Supremacia da 
Constituição, nenhuma norma infraconstitucional poderá ser contrária aos seus 
preceitos.  
Sabe-se que os princípios, ao lado das regras, são normas jurídicas. Os princípios, 
porém, exercem dentro do sistema normativo um papel diferente dos das regras. 
Estas, por descreverem fatos hipotéticos, possuem a nítida função de regular, direta 
ou indiretamente, as relações jurídicas que se enquadrem nas molduras típicas por 
elas descritas. Não é assim com os princípios, que são normas generalíssimas dentro 
do sistema.  
O Supremo Tribunal Federal vem captando e adotando a dimensão dos princípios, 
conforme se observa no voto do Min. Celso de Mello, proferido na petição PET-1458/CE 
(DJ 04-03-98, Julgamento 26/02/1998): 
"O respeito incondicional aos princípios constitucionais evidencia-se como dever 
inderrogável do Poder Público. A ofensa do Estado a esses valores - que 
desempenham, enquanto categorias fundamentais que são, um papel subordinante na 
própria configuração dos direitos individuais ou coletivos - introduz um perigoso fator 
de desequilíbrio sistêmico e rompe, por completo, a harmonia que deve presidir as 
relações, sempre tão estruturalmente desiguais, entre os indivíduos e o Poder". 
E ainda: 
“Sabemos que a supremacia da ordem constitucional traduz princípio essencial que 
deriva em nosso sistema de direito positivo, do caráter eminentemente rígido de que 
se revestem as normas inscritas no estatuto fundamental. Nesse contexto, em que a 
autoridade normativa da Constituição assume decisivo poder de ordenação e de 



conformação da atividade estatal – que nela passa a ter o fundamento de sua própria 
existência, validade e eficácia -, nenhum ato de Governo (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) poderá contrariar-lhe os princípios ou transgredir-lhes os preceitos, sob 
pena de o comportamento dos órgãos do Estado incidir em absoluta desvalia jurídica” 
(STF, ADIn 2.215 – MC/PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17-04-2001). 
O Princípio da Supremacia Constitucional traz a idéia de que a Constituição é Soberana 
dentro do ordenamento jurídico, ou seja, todas as outras normas jurídicas existentes 
no país devem se submeter à Constituição. Entende-se desta maneira a Constituição 
como a lei das leis, e por isso não pode ser admitida qualquer ato contrário às suas 
idéias.  
Nessa seara o presente projeto, ao buscar garantir o direito à moradia, através da 
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação para 
as famílias de baixa renda na Cidade de São Paulo, respeita os preceitos 
constitucionais e, principalmente, o interesse público e social. 
Também nesse sentido temos o art. 167, I, da Lei Orgânica Paulistana, que dispõe ser 
competência do Município a elaboração de política de habitação, integrada à política de 
desenvolvimento urbano, promovendo programas de construção de moradias 
populares, garantindo-lhes condições habitacionais e de infra estrutura que assegurem 
um nível compatível com a dignidade da pessoa humana. 
Assim, tendo em vista que a matéria discutida na presente proposta se encontra 
dentro da competência deste Município, somos 
PELA CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE, nos termos do seguinte substitutivo: 
 
SUBSTITUTIVO Nº                          AO PROJETO DE LEI Nº 276/2009 
Dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 
habitação de interesse social para as famílias de baixa renda na Cidade de São Paulo. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1° Fica assegurado o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como 
parte integrante do direito social à moradia previsto pelo art. 6º, da Constituição 
Federal, e consoante o especificado pelo art. 4º, inciso V, alínea “r”, da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183, da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências e o disposto na 
Lei federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008. 
Art. 2° As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes na 
Cidade de São Paulo, têm direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto 
e a construção de habitação de interesse social para sua própria moradia. 
§1º O direito à assistência técnica previsto no caput abrange todos os trabalhos de 
projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de 
arquitetura e urbanismo e engenharia, necessários para a edificação, reforma, 
ampliação ou regularização fundiária da habitação.  
§ 2º Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este 
dispositivo 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 habitação junto ao 
Poder Público municipal e outros órgãos públicos; 
III – evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 
IV – propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental. 



Art. 3º A garantia do direito previsto no art. 2º deve ser efetivada mediante o 
oferecimento pelo Poder Público Municipal, de serviços permanentes e gratuitos de 
assistência técnica nas áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia. 
§1º A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, 
sindicatos ou associações de moradores ou outros grupos organizados que as 
representem. 
§2º Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem 
implantadas: 
I – sob regime de mutirão; 
II – em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social; 
III – zonas com déficits habitacionais superiores a 10% do déficit em relação às 
famílias incluindo ônus excessivo de aluguel. 
Art. 4º  A ação do Poder Público Municipal para o atendimento do disposto no artigo 3º 
desta lei,  deve ser planejada e implementada de forma coordenada e sistêmica, com 
as políticas habitacionais da União e do Estado, a fim de evitar sobreposições e 
otimizar resultados. 
Art. 5º O Poder Executivo Municipal deve instituir órgão colegiado municipal com 
composição paritária entre representantes do Poder Público e da sociedade civil para 
seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e para realização do 
atendimento direto a eles por meio de sistemas de atendimento próprios. 
Art. 6º Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser prestados 
por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia que atuem como: 
I – agentes públicos; 
II – integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos; 
III – profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura e 
urbanismo, engenharia ou em programas de extensão universitária, por meio de 
escritórios-modelos ou escritórios públicos com atuação na área, objeto de convênio ou 
termo de parceria com Município; 
IV – profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 
previamente credenciados, selecionados e contratados pelo Município. 
§1º Na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso IV, do caput, deve 
ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, 
mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável. 
§2º Em qualquer das modalidades de atuação previstas no caput, deve ser assegurada 
à devida anotação de responsabilidade técnica. 
Art. 7º Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a 
prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, podem ser 
firmados 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.  
Parágrafo único - Os convênios ou termos de parceria previstos no caput devem prever 
a busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo 
e a democratização do conhecimento. 
Art. 8º Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados 
por: 
I - recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei nº  
11.632/94, direcionados a habitação de interesse social; 
II - recursos orçamentários; 
III - recursos privados tomados em parceria. 
Art. 9º.  Fica instituído o Programa Municipal de Assistência Técnica à Habitação Social 
no âmbito do município de São Paulo, junto à Secretaria Municipal de Habitação, 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. 
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 02/12/09 
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