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PARECER Nº 1781/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 385/02 
Trata-se do Projeto de Lei nº 385/02, de autoria do Executivo, que dispõe sobre 
desafetação de áreas públicas municipais, da classe dos bens de uso comum do povo, 
ocupadas por habitações de população de baixa renda, e autoriza o Executivo a outorgar 
concessão de uso especial para fins de moradia. 
Ao justificar a propositura, o autor ressalta que através da aplicação dos dispositivos 
propostos poderá promover a regularização das situação das habitações de população de 
baixa renda situadas em áreas públicas classificadas como bens de uso comum do povo, 
mediante a outorga de concessão de uso especial aos seus moradores. 
Informa que o Município de São Paulo concentra hoje 20 % de sua população em 
condiçõesde moradia precária, sem qualquer infra-estrutura e que a desafetação dessas 
áreas não implicará qualquer prejuízo pois as áreas verdes, que totalizam cerca de 0,5 % 
das áreas verdes do Município, não chegaram a ser implantadas e as residências já se 
consolidaram. 
O direito de possuir como seu, imóvel urbano de até 250 m², utilizado para fins de moradia, 
por cinco anos, está assegurado na Constituição Federal e os bens públicos municipais não 
utilizados serão prioritariamente destinados a assentamento de população de baixa renda, 
segundo a Lei Orgânica do Município. 
Recentemente a Medida Provisória 2220/01 criou o instituto de Concessão de Uso Especial 
do imóvel, prevendo a obrigação do Poder Público de decidir no prazo de um ano, sob pena 
de obtenção pela via judicial. A regularização pretendida abrange aspectos físicos e 
fundiários. 
Em situações específicas, onde a MP não logre ser implementada, pode o Executivo, 
alternativamente, conceder ao ocupante assentado de longa data, o direito real de uso do 
imóvel. A Lei Federal nº 8.666/93 dispões sobre a dispensa de licitação no caso de 
concessão de direito real de uso de bem utilizado no âmbito de programas habitacionais de 
interesse social. 
O projeto, então, objetiva desincorporar da classe dos bens de uso comum do povo e 
transferir para a dos bens dominiais do Município as áreas ocupadas por habitações de 
população de baixa renda. São 160 áreas, com cerca de 30.000 imóveis, totalizando uma 
população de aproximadamente 150.000 pessoas. A superfície total das áreas em questão é 
de cerca de 2.400.000 m².  
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da propositura. 
Das audiências públicas realizadas pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente, concluiu-se que a proposta deveria ser complementada para definir, claramente, 
que a Prefeitura promoverá nas áreas objeto deste Projeto de Lei, um Programa de 
Regularização Urbanística e Fundiária, autorizar o Executivo a outorgar a Autorização de 
Usos também para osusos institucionais e de serviços, desde que atendam ao interesse 
social da respectiva comunidade, e incluir uma autorização para a Prefeitura desistir de 
eventuais ações sobre essas áreas, a cargo da Secretaria dos Negócios Jurídicos. 
Desta forma esta Comissão é favorável à propositura nos termos do substitutivo a seguir. 
Tem-se assim: 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 385/02 
Dispõe sobre desafetação de áreas públicas municipais da classe dos bens de uso comum 
do povo, ocupadas por população de baixa renda, com a finalidade de promover Programa 
de Regularização Urbanística e Fundiária, autoriza o Executivo a outorgar concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso comum do povo e transferidas 
para a dos bens dominiais do Município as áreas ocupadas, por população de baixa renda, 
relacionadas e identificadas no Anexo I, integrantes desta lei, com a finalidade de promover 
Programa de Regularização Urbanística e Fundiária. 
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Art. 2º - As áreas referidas no artigo anterior estão configuradas nos croquis do arquivo do 
Departamento Patrimonial da Secretaria dos Negócios Jurídicos do Município, constantes do 
Anexo II. desta lei, e serão descritas e caracterizadas à época de seu registro perante o 
Cartório de Registo de Imóveis. 
Art. 3º - Fica o Executivo autorizado a outorgar a concessão de uso especial para fins de 
moradia, prevista na Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, aos atuais 
ocupantes dos imóveis públicos de que trata esta lei. 
§1º - Fica facultado ao Executivo autorizar usos para fins comerciais, nos termos do artigo 
9º da Medida Provisória nº 2.220/01, e institucionais e de serviços, desde que atendam ao 
interesse social da respectiva comunidade. 
§ 2º A concessão de uso especial para fins de moradia, também, poderá ser outorgada pelo 
Executivo Municipal ao ocupante de imóvel com ocupação mista, cujo uso predominante é o 
de sua moradia ou de sua família. 
§ 3º - Nas condições estatuídas por esta Lei, a Secretaria dos Negócios Jurídicos deverá 
rever as ações judiciais em curso, tomando as medidas necessárias para desistência e 
arquivamento de eventuais ações. 
§ 4º - Na hipótese de não ocorrer o implemento da totalidade das exigências previstas na 
Medida Provisória mencionada no "caput" deste artigo, o Executivo poderá, como 
alternativa, outorgar aos ocupantes, concessão de direito real de uso para fins de moradia, 
atendidas as normas da legislação federal quanto ás condições de uso do bem. 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias suplementadas se necessário. 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 27-11-02 
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