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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 04-0003/2002, do Vereador Nabil Bonduki. 
"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 Os Artigos 167, 168, 169, 170, 171 da Lei Orgânica do Município de São Paulo 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
"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; 
VIII - 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 emáreas degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade física, 
o direito a moradia e a recuperação da qualidade ambiental dessas áreas; 
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; 
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IV. provisão de material de construção e assessoria técnica para reforma ou ampliação 
de moradias; 
V. intervenção em habitaçõescoletivas 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. 
§ 5º - 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, e 
deverá garantir recursos para esses empreendimentos e para a formação de agentes 
promotores, como cooperativas e associações comunitárias. 
Art. 170 - 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. 171 - O Município deverá centralizar os recursos destinados às atividades 
referentes à política habitacional no Fundo Municipal de Habitação. 
§ 1º - O Fundo que se refere o caput deste artigo será gerido por um conselho que 
deliberará sobre áreas de atuação e programas de aplicação dos recursos. 
§ 2º - Deverá ser estabelecido um sistema de financiamento habitacional compatível 
com a capacidade de pagamento da família de baixa renda, garantindo o acesso e a 
permanência das mesmas nos empreendimentos habitacionais. 
§ 3º - Deverão ser utilizados recursos a fundo perdido para o estabelecimento de 
subsídio direto às famílias de baixa renda" 
Art. 2º - Esta emenda à da Lei Orgânica do Município de São Paulo entrará em vigor 
na data de sua aprovação. 
Sala das Sessões, Às Comissões competentes." 


