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PARECER Nº 727/03 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE EMENDA DA LEI ORGÂNICA Nº 03/02 
 
Visa o Projeto de Emenda da Lei Orgânica nº 03/02, de autoria do nobre Vereador Nabil 
Bonduki, alterar a redação dos Artigos 167 a 171 da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
A propositura modifica inteiramente o Capítulo III do Título 5 da Lei Orgânica do Município 
que trata da habitação no município, definindo a política municipal de habitação, integrada 
à política de desenvolvimento urbano, promovendo programas de construção populares. 
O Capítulo é composto de cinco artigos, do 167 ao 171, que passam a ter nova redação e 
um novo conteúdo baseado na nova temática, que é a formulação da política habitacional 
baseada nas diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Estratégico. 
Propõe-se que acompetência do município em relação a habitação é elaborar a política 
municipal de habitação integrada à política de desenvolvimento urbano, segundo as 
diretrizes estabelecidas tanto no Plano Diretor Estratégico como nos Planos Diretores 
Regionais visando garantir moradia digna para a população do município. É um plano 
municipal de habitação integrado a um plano para a Região Metropolitana de São Paulo, em 
conjunto com os municípios desta, do Estado e da União, assegurando o respeito ao meio 
ambiente e aos princípios do desenvolvimento sustentável, priorizando a população de 
baixa renda. 
A nova proposta de política de habitação assegura o direito de moradia digna, 
considerando-a como direito social, que constitui 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, e, ainda, que disponha de instalações sanitárias adequadas e que garanta 
as condições mínimas de habitabilidade para uma única família. A política habitacional leva 
em conta um melhor aproveitamento da infra-estrutura existente, tendo como base a 
racionalidade urbana, econômica e paisagística, evitando despesas desnecessárias. 
O programa garante condições habitacionais e de infra-estrutura que assegurem um nível 
compatível com a dignidade da pessoa. Também institui linhas de financiamentos, gerência 
e fiscalização de recursos, promovendo sua captação e gerenciamento daqueles 
provenientes de fontes diversas, promovendo a formação de estoques de terras para 
viabilizar programas habitacionais. 
Deverá, ainda, ser garantida a informação atualizada sobre a situação habitacional do 
Município, particularmente em relação ao déficit e as necessidades habitacionais, produzida 
conjuntamente entre entidade de pesquisa e esferas governamentais, disponibilizando-a 
para a sociedade, a fim de instrumentalizar políticas e projetos, e promover a captação e o 
gerenciamento de recursos para os fins citados nesta propositura bem como viabilizar 
programas habitacionais para provimento de Habitação de Interesse Social e fiscalizar o 
subsídio destinados à essas habitações. 
A promoção ao acesso à terra urbanizada será viabilizada através de programas 
habitacionais para o provimento de habitação de Interesse Social, e intervenção em áreas 
degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade física, o direito de moradia e de 
recuperação da qualidade ambiental dessas áreas. Deverá ser reformulada a política 
habitacional visando a melhoria das moradias existentes e a produção de novas moradias, 
tendo como objetivo a urbanização, regularização fundiária e requalificação urbanística de 
favelas, loteamentos ilegais e conjuntos habitacionais promovidos pelo poder público, 
recuperação e preservação de áreas de risco e áreas de preservação ambiental ocupadas 
por moradias. 
A política municipal de habitação deve garantir mecanismo e instâncias de participação na 
formulação e decisão da política, no estabelecimento das prioridades, na alocação de 
recursos e implantação de programas habitacionais do Município  
O Poder Público deverá promover debates, audiências, consultas públicas, conferências 
municipais e fóruns regionais de habitação, fixando sua periodicidade, com objetivo de 
definir e avaliar os programas e projetos, e também 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. 
Na Justificativa que acompanha o projeto, o Autor diz que em conseqüência da queda de 
população na área central e sendo em outras áreas no município a população cada vez 
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maior, e pelo fato da população de baixa renda ir se retirando e ocupando as áreas da 
periferia do município, causando esvaziamento e abandono das áreas centrais e sua total 
deterioração, é necessária uma mudança no enfoque das habitações. Assim, o projeto 
apresentado tem por objetivo reformular a política habitacional, a participação e a gestão 
democrática e o financiamento dessa mesma política. Dessa forma. para que essa 
reformulação aconteça deverá ser mudado o Capitulo III do Título 5 da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da propositura, 
apresentando um substitutivo a fim de retirar o Art. 171 que vulnera o inciso XVIII do 
artigo 69 da L.O.M. e viola o princípio da separação dos Poderes inserto no art. 6º da 
L.O.M., no art. 5º da Constituição Estadual e no art. 2º da Constituição Federal. 
Foi consultado o Executivo, que informou, através da Secretaria Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, que é favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça pois o momento histórico já mudou desde quando foi elaborada a Lei Orgânica do 
Município, que considerava a questão habitacional apenas como produção de novas 
unidades habitacionais. A Secretaria crê que a propositura enriquece e atualiza a L.O.M. a 
partir de um correto diagnóstico das mudanças ocorridas no âmbito urbano e habitacional 
do país. Incorpora, também, importantes mudanças conceituais no campo teórico da 
habitação e do urbanismo, ressaltando-se o Estatuto da Cidade. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entende que, efetivamente, 
como bem disse o Executivo em resposta à solicitação de informações por esta Comissão, 
que a situação habitacional atual é bem diferente daquela de 1991, quando foi promulgada 
a Lei Orgânica do Município, necessitando, pois, uma consideração mais apropriada e mais 
condizente com a situação habitacional presente. 
A emenda apresentada trata, pois, adequadamente do problema da habitação tratando o 
Município de São Paulo globalmente, o que certamente fará com que se tenha um objetivo 
correto nesta política. 
Por estas razões a Comissão de Política Urbana é FAVORÁVEL a aprovação do presente 
projeto de lei e, em particular, ao substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 28-05-03 
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