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PARECER N.º 340/03 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI N.º 014/02 
O presente Projeto de Lei n.º 014/02, de autoria do Nobre Vereador Nabil Bonduki visa 
instituir o censo da Habitação de Interesse Social, e dar outras providências.  
De acordo com o projeto de lei o censo deverá atualizar o diagnóstico da habitação e será o 
instrumento para adequar a política habitacional do Município. O trabalho será coordenado 
pela SEHAB, e deverá ser realizado a cada 4 anos. O resultado deverá estipular a demanda 
quantitativa e qualitativa por habitação e fornecer os dados por distrito. A propositura 
estabelece, também, que para a realização do censo poderá ser firmado convênio com 
instituições e entidades especializadas, e que os resultados deverão ser publicados do DOM, 
disponibilizados no portal da PMSP inclusive com indicação da metodologia do trabalho. O 
primeiro censo deverá ser realizado no 1º semestre do ano seguinte à aprovação da lei 
Na justificativa que acompanha o projeto de lei, o autor defende que esse instrumento 
contribuirá para identificar as necessidades locais de Habitação de Interesse Social, e definir 
as prioridades da política habitacional em nível municipal, garantindo a transparência das 
decisões e o compromisso com a realidade urbana 
Analisando o projeto de lei, a Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente 
verificou que projeto de lei encontra-se amparado pelo artigo 146 da LOM que dispõe sobre 
a competência do Município de implantar e manter atualizado o sistema municipal de 
informações sociais, entre outras, garantindo o seu acesso aos munícipes.  
O censo da Habitação de Interesse Social será instrumento eficiente para alcançar o 
objetivo da Política Municipal da Habitação, conforme o disposto no inciso IV do Art. 2º da 
Lei n.º 11.632, de 22 de julho de 1994, que trata da democratização e transparência dos 
procedimentos e processos decisórios 
Portanto, esta Comissão é favorável ao projeto de lei, porém, na forma do substitutivo a 
seguir 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.  
Tem-se, assim: 
SUBSTITUTIVO N.º. DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PL N.º 014/02 
Institui o censo de habitação de interesse social e suas carências, no âmbito do município 
de São Paulo, e dá outras providências 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - Fica instituído o censo de habitação de interesse social e suas carências, no âmbito 
do Município de São Paulo, para atualização do diagnóstico da situação habitacional, 
constituindo-se em instrumento para adequações das políticas públicas, segundo o art. 146 
da Lei Orgânica do Município, que deverá: 
I) ser coordenado pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de 
São Paulo; 
II) ser realizado, no mínimo, a cada 10 (dez) anos, e atualizado, amostralmente, a cada 5 
(cinco) anos. 
Art. 2º - O Censo de Habitação deverá versar, no mínimo, sobre: 
I) relacionar e localizar, quantitativa e qualitativamente, as habitações de interesse social 
no Município; 
II) identificar a demanda por habitação de interesse social no Município; 
III) identificar as regiões com deficiências na infra-estrutura urbana que estão 
comprometendo a condição das habitações; 
IV) avaliar as condições de habitabilidade das edificações de interesse social, inclusive 
daquelas edificadas pelo Poder Público; 
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V) fornecer os dados, georeferenciados em meio digital, coletados por distritos, respeitando 
a divisão administrativa do Município de São Paulo. 
§ 1 0 O universo da pesquisa será todo o território do Município de São Paulo identificando 
os cortiços, as coabitações, as favelas, urbanizadas ou não, as moradias em situação de 
risco, os loteamentos irregulares, os conjuntos habitacionais em situação precária, as 
ocupações irregulares de edifícios, e a necessidade de habitações para moradores de rua, 
além de outras tipologias, onde esteja caracterizada a falta de habitabilidade. 
§ 2 0 Enquadram-se como habitações de interesse social com falta de habitabilidade, 
aquelas ocupadas por famílias de baixa renda, e que não possuam as características de 
moradia digna, como ficou estabelecido no parágrafo único do artigo 70 da Lei n° 13.430, 
de 13 de setembro de 2002 - Plano Diretor Estratégico. 
Art. 3º - A realização do censo instituído por esta lei deverá considerar as pesquisas 
realizadas por outras esferas de governo, e por municípios da região Metropolitana de São 
Paulo, para propiciar uma visão integrada da questão, superar problemas setoriais ou 
regionais comuns, e evitar a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos. 
Art. 4º - Para a realização do censo fica o Executivo autorizado a firmar convênio ou 
parceria com entidades de pesquisa, universidades, entes federativos e demais entidades 
com experiência comprovada na área. 
Art. 5º - Os resultados deverão ser publicados no Diário Oficial do Município, e 
disponibilizados pela Prefeitura do Município de São Paulo, no mínimo em meio eletrônico 
de acesso universal. 
Parágrafo Único - A metodologia utilizada na realização dos trabalhos deverá ser divulgada, 
acompanhando os resultados, com o objetivo de garantir o rigor e a confiabilidade dos 
dados. 
Art. 6º - O primeiro censo deverá ter início no primeiro semestre do ano subseqüente à 
aprovação desta lei, e seus termino no prazo máximo de um ano. 
Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria suplementada se necessário. 
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 09-04-03 
TONINHO PAIVA - Presidente 
ERASMO DIAS - Relator 
BISPO ATÍLIO FRANCISCO 
J.F. ZELÃO 
JOSÉ OLÍMPIO 
RICARDO MONTORO 
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