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PROJETO DE LEI N°

49/2020

Dispõe sobre o Programa Lote
Urbanizado do Município de São
Paulo para construção de moradias
de interesse social destinadas à
população de baixa renda.
Art. 1o.
Fica constituído, no âmbito da Política Municipal de Habitação, o
Programa de Lotes Urbanizados, destinado a fomentar, promover, custear e
implantar lotes urbanizados para atendimento do direito à moradia às famílias
de baixa renda residentes no Município de São Paulo.
Art. 2o.
O Programa Lote Urbanizado será executado pela Secretaria
Municipal de Habitação, com recursos:
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I.
da dotação orçamentária própria;
II.
do Fundo Municipal de Habitação - FMH;
III.
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB,
nos termos do art. 339, inciso I do Plano Diretor Estratégico - Lei n°
16.050/2014.
IV.
a serem captados pelo Município, adequados à finalidade do
Programa.
V.
de convênios ou parcerias com entes públicos, estaduais,
federais.
VI
de entidades, nacionais ou internacionais, de fomento à habitação
de interesse social.

Art. 3o.
A execução do Programa Lote Urbanizado se dará através da
implantação, de infraestrutura básica, compreendendo rede de água, rede de
esgoto, rede de energia elétrica, sistema de drenagem de águas pluviais, guias
e sarjetas e pavimentação asfáltica.

Parágrafo único. Poderá o Município estabelecer ajustes com as
concessionárias de serviço público para a inclusão do loteamento de
interesse social selecionado nos seus programas específicos de
implantação de infraestrutura.
Art. 4o.
O Programa Lote Urbanizado se destina a promoção dos
loteamentos de interesse social promovidos pela Secretaria Municipal de
Habitação, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, por meios
próprios, em convênios ou parcerias com entes públicos, estaduais, federais ou
internacionais, e por pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
que tenham por finalidade a promoção do direito à moradia.
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§1°. As redes de água, esgoto e energia elétrica domiciliar deverão
compreender a existência de derivações para cada lote urbanizado.
§2°. Para consecução do Programa Lote Urbanizado, poderá a
Secretaria de Habitação promover chamamentos públicos, a fim de
selecionar projetos de loteamento de interesse social.
§3°. No caso de loteamentos de interesse social promovidos por
pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser celebrado Termo de
Responsabilidade, que compreenda a responsabilidade:
I. Pela indicação da demanda ser atendida no âmbito do loteamento
de interesse social e do seu efetivo enquadramento nos critérios de
caracterização de baixa renda;
II. Pela implantação do loteamento de interesse social em
conformidade com o projeto aprovado no órgão competente;
III. Pelo fornecimento de assistência técnica às famílias para a
construção das moradias nos lotes urbanizados, de acordo com a
legislação municipal.

Art. 5o.
O Programa de Lotes Urbanizados observará o padrão
urbanístico e de infraestrutura definidos para loteamentos de interesse social.
Art. 6o.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em cor1'^'
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Hoje, segundo dados da Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo, 474
mil famílias aguardam a oportunidade de conquistar sua moradia, e
considerando o sofrimento e a dificuldade no acesso a moradia é que
propomos este novo instrumento para política habitacional.
Os problemas em nossa cidade, são ampliados, por seu tamanho, e a
problemática habitacional é uma das mais potencializadas de acordo com os
dados extraídos do Sistema de Informações para Habitação Social na Cidade
de São Paulo, que há 445.112 domicílios estejam em favelas e 385.080 em
loteamentos irregulares.

Assim, o enfrentamento da precariedade habitacional, pela sua urgência, deve
ser prioridade da política habitacional do município, sobretudo com a
reorganização que levou a suspensão da faixa 1, destinada a famílias com
renda de até R$ 1.800,00 e prestações mensais que variavam de R$ 80,00 a
R$ 270,00, o município deve se dedicar a esta camada da população,
atualmente desassistidas.

As experiências, realizadas por associações, e por governos, ligadas a
promoção de moradia para famílias com baixa rende, em lotes urbanizados,
tem nos mostrado que os valores mensais pagos por família são compatíveis
com a renda, permitindo que mantenham suas despesas básicas com
alimentação, transporte e outros itens, isso auxilia a baixa inadimplência, e até
mesmo a conservação dos imóveis construídos nestes locais.

Incentivar o desenvolvimento de políticas e ações a fim de promover lotes
urbanizados para famílias com baixa renda, além do benefício direto e imediato
terá, também como impacto, a diminuição de assentamentos precários e lotes
irregulares presentes no município.
O Programa Lote Urbanizado, para enfrentar este desafio, se estrutura de
modo integrado ao planejamento das políticas setoriais no território, prevendo
parcerias com entes públicos, privados sem fins lucrativos, e até mesmo
entidades internacionais que eventualmente se interessem em apoiar a
iniciativa, além da previsão de fornecimento de infraestrutura pública,
compreendendo rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica,
sistema de drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas e pavimentação
asfáltica.

Acreditamos que uma boa governança, iniciada no processcj_dé chamamento e
habilitação, poderá estabelecer uma gestão comtím daSx demandas
habitacionais em muitas áreas de nossa cidade, mitigando impactos da
urbanização irregular e sem planejamento.
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Por isso peço apoio dos nobres pares para que possamos anrnvar d nroioto
Lote Urbanizado, o quanto antes.
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