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Oficio n° 400/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO r}     T'Po:

CAVARAMUNICIPALDE JACAREl

Jacarei, 27 de Agosto de 2018.

Excelentissima Senhora Presidente,

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   26/2018,   para   apreciaeao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto de Lei n° 26/2018 -Cria o Escrit6rio Tecnico, para construgao de

moradias econ6micas e da outras providencias.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atencjosamente,

----._----`--;i

lzHIA€ JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUcllvIAR PONCIAN0
D.D. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP
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PROJET0 DE LEI N° 26, DE 27 DE AGOSTO DE 2018

Cria  o  Escritorio  Tecnico,  para  construeao  de  moradias  econ6micas  e  da

outras providencias.

0 Prefeito do  Municipio de Jacarei,  usando das atribuig6es que  lhe

sao conferidas por Lei, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona

e promulga a seguinte Lei.

Art.    10   Fica   criado   o   Escrit6rio   Tecnico,   com   a   finalidade   de

elaboragao,  analise  e  aprovagao  de  projetos  de  competencia  da  Fundagao  Pr6-

Lar, situados em areas urbanas e rurais.

Art. 2° Para efeito desta Lei, considera-se moradia econ6mica aquela

que preenche cumulativamente os seguintes requisitos:

I -possuir ate 70,00 m2 (setenta metros quadrados);

11 -apresente 01  (urn) dnico pavimento;

Ill    -    seja    destinada    ao    uso    do    propriefario,    compromissario

comprador  e/ou  possuidor  a  qualquer  titulo,  exceto  por  meio  de  locagao,  com

renda familiar que nao ultrapasse a 03 (ties) salarios minimos;

lv - apresente piso assente diretamente sobre o terreno, permitindo-

se,  para  fins  de  embasamento,  piso  estrutural  ate  1/3  (urn  tergo)  de  area  total,

sendo  este  nao  superior a  1,5  (urn e  meio)  metros  de  altura  ou  em  terreno  cuja

topografia  permita  a  construeao  de  muro  de  contengao  nao  superior  a  3  (tres)

metros.
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Art. 3° Ao Escrit6rio Tecnico compete elaborar:

I   -   projeto   arquitet6nico   de   construgao,   ampliagao,   reforma   ou

regularizaeao da construgao;

11 -projeto de sistema de fossa septica;

Ill -projeto de desdobro em area urbana;

IV - anteprojetos complementares  na area estrutural,  hidrossanitario

e eletrico;

V - memorial descritivo de materiais  contendo as especificag6es do

projeto arquitet6nico.

§  1° Os projetos devem atender as diretrizes da Fundaeao Pr6-Lar e
serao de autoria e  responsabilidade de  profissional  legalmente  habilitado em  seu

respectivo 6rgao de classe.

§  2°  Havendo  area  construida  no  lote  que  sera  desdobrado,  cada
area desdobrada nao podefa ultrapassar 70,00 m2 (setenta metros quadrados).

Art. 4° Aos profissionais legalmente habilitados do Escrit6rio Tecnico

compete   fornecer   assistencia   tecnica,   responsabilizar-se   tecnicamente   pelos

projetos de sua autoria, acompanhar e garantir a diregao da obra.

Pafagrafo  Unico.  A assistencia tecnica  deve  ser formalizada  com  o

registro das medig6es na caderneta de obras.

Art. 5° A aprovaeao do projeto sera realizada pela Fundagao Pro-Lar

de Jacarei e a emissao da licenga urbanistica pela Secretaria de Planejamento.
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Pafagrafo Unico. A execugao da obra, de inteira responsabilidade do

beneficiario do projeto, somente sera iniciada ap6s a efetivaeao do licenciamento.

Art.  6°  0  beneficiario  de  projeto  elaborado  pelo  Escrit6rio  Tecnico

I -firmar declaragao de ciencia de suas obrigag6es;

deve:

11  -ap6s a emissao da  licenea  urbanistica,  iniciar a  obra  no  periodo

maximo de 01  (urn) ano;

Ill  -informar,  por escrito,  aos t6cnicos do  Escrit6rio Tecnico o inicio,

paralisagao e mudanga do status da obra, sob pena de ter a ART -Anotaeao de
Responsabilidade T6cnica e/ou  RRT - Registro de  Responsabilidade T6cnica do

profissional responsavel, cancelados.

Art.    7°   A   ART    e/ou    RRT    serao    cancelados    em    caso    de

descumprimento  do  projeto  e  das  orientag6es  estabelecidas  pelo  profissional  do

Escrit6rio T6cnico e,  ainda,  se o beneficiario deixar a obra paralisada por periodo

superior a 01  (urn) ano.

Pafagrafo Unico. Se a obra nao se iniciar no periodo de 01  (urn) ano,

o beneficiario devefa solicitar prorrogagao por igual periodo.

Art.    8°   Os   projetos,    anteprojetos   e   memoriais    necessarios   a

execueao da obra ficafao a disposieao do beneficiario.

Art.  9° 0 beneficio de que trata esta Lei se encerra com a emissao

do Habite-se a ser solicitado pelo beneficiario.

Art.   10.   0   Poder   Executivo   regulamentafa   esta   Lei   no   que   for

/.
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Art.  1 1 . As despesas com  a execugao da presente  Lei correfao  por

conta de dotae6es ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.   12.   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,

revogadas  as  disposig6es  em  contfario,  especialmente  a  Lei  n°  1.961,  de  16  de

maio de 1980.

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise dessa Egfegia Casa Legislativa, o

incluso  Projeto  de  Lei  que  disp6e  sobre  o  Escrit6rio  Tecnico  para  construeao  de

moradias econ6micas e da outras providencias.

0 presente Projeto de Lei tern como finalidade atualizar os aspectos do

Escrit6rio T6cnico,  hoje dispostos na Lei n° 1.961, de 16 de maio de 1980.

A Lei n° 1.961, de 16 de maio de 1980, por se tratar de uma lei antiga, ja

se encontrava em desconformidade com a realidade do Municipio, tornando de suma

importancja e convenjencia uma nova discussao sobre o tema e,  consequentemente,

alteraeao legislativa.

Sabe-se que o Escrit6rio Tecnico e composto por todos os funcionarios

lotados  na  Fundagao  Pr6-Lar  de  Jacarei,  tornando  a  Fundaeao  encarregada  pela

aprovaeao do projeto apresentado pelo Escrit6rio e pelo cancelamento do mesmo em

caso de inobservancia das regras estipuladas.

0   profissional   habilitado   do   Escrit6rio   Tecnico   ficara   encarregado,

dentre   outras   coisas,   de   elaborar  os   projetos   para   a   construeao   de   moradias,

acompanhar a obra e prestar assistencia especializada  ao  beneficiario durante todas

as fases da obra.

A moradia,  alem de urn direito social  previsto no art.  60 da  Constituieao

Federal,  6 condigao para a realizagao integral de outros direitos constitucionais, como

o trabalho, o [azer, a educaeao e a saL]de.

A Constituigao  Federal  ainda  preve que  a  promo9ao  de  programas de

construeao de moradias e a melhoria das condig6es habitacionais sao de competencia

comum da Uniao, do Estado, do Distrito Federal e do Municipio.
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0 presente Projeto de Lei pretende efetivar o direito constitucionalmente

consagrado de moradia a  populagao de baixa renda,  por meio da assistencia t6cnica

pdblica e gratuita para o projeto e a construeao de habitaeao de interesse social para
moradia prdpria.

Importante   salientar  que   referida   assistencia  tecnica   oferecida   pelo

Escrit6rio   Tecnico   da   Fundaeao   Pr6-Lar   nao   acarretafa   custo   algum   a   familia

beneficiada.

Trata-se de proposieao da  mais alta relevancia  social,  que traz medida

de justiea para as populae6es mais carentes do nosso Municipio, sobretudo porque as

comunidades  de  baixa  renda  tern  inegavel  direito  a  ter  assistencia  de  profissionais

habilitados  naquele  que  6,   na  quase  integralidade  dos  casos,   o  mais  importante

empreendimento de uma familia: a construeao de sua pr6pria moradia.

Por   fim,   destaca-se   que   os   recursos   a   serem   utilizados   pela

Fundagao Pro-Lar ja constam nas leis ongamentarias vigentes.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6Iido  escopo  legal,

conforme disp6em  o  inciso  I  do art.  30 da  Constituigao  Federal,  art.  60 e  inciso  I,

do art.  61  da  Lei  n° 2.761,  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do  Municipio de

Jacarei.

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcan9ar

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e
aprovagao dessa Casa Legis[ativa.

Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2018.
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Prefeito do Municipio de Jacarei
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