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Excelentíssimo Senhor, 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 
Camaçari — ESTADO DA BAHIA. 

Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora: 
Senhores Vereadores: 

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por 
intermédio de Vossa Excelência, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre o 
Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita no âmbito da 
Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil para Habitação de Interesse Social 
denominado Escritório Público, apresentamos os objetivos e necessidades do 
programa que será de grande ganho para a população Camaçariense 

Este projeto da Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria 
Municipal de Habitação —SEHAB, surge para promover ações no âmbito 
habitacional, visando assegurar odireito à assistência técnica desde a 

elaboração do projeto ao acompanhamento e execução da obra, sob a 
responsabilidade dos profissionais especializados compreendendo que essa 

assistência é um direito decorrente do direito social à moradia e o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana insculpido pelo  art.  6° da Constituição Federal e 

a Lei Federal n° 11.888 de 24 de dezembro de 2008. 

Observou-se que, ao longo dos anos, várias famílias Camaçarienses 
construíram suas casas, com mão de obra própria sem o devido 
acompanhamento profissional levando aconstruções de risco. 

O Programa Municipal Escritório Público vem para assegurar as 

famílias em situação de vulnerabilidade social a devida assistência técnica por 
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entender que é dever do Poder Público oferecer a população uma habitação 
digna e segura além de respeitar às normas técnicas e legais da construção. 

É importante ressaltar que este projeto de lei permite aos arquitetos e 
engenheiros o plenoexercício social de suas profissões buscando inserir o 
conceito de arquitetura eengenharia pública discutido no âmbito das entidades 
profissionais dos arquitetos e engenharia. 

Desta forma proporcionaremos aos nossos munícipes o prazer de uma 
moradia digna e segura além da melhoria urbanística e paisagística na nossa 
cidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e contribuindo para 
evolução do município. 

Por fim, acredito que o presente Projeto de Lei encontrará a melhor 
ressonância e compreensão por parte dos ilustres membros desta Casa de 
Leis, considerando a elevada importância da matéria. 
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ENCAmt AENTO 

ÀETÁ 10Ç— 

COMI SÃO DE OBRAS Ti 
SERVIÇOS PÚBLICOS E 

DESENJOLVIMTO,URBANO 

Cria o Programa Municipal de Assistência 

Técnica Pública e Gratuita no âmbito da 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil 

para Habitação de Interesse Social 

denominado "ESCRITÓRIO PÚBLICO" e dá 

outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, faço saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° Fica assegurado o direito à assistência técnica pública e gratuita no 

âmbito da arquitetura, urbanismo e engenharia para a habitação de interesse 

social, através do "PROGRAMA ESCRITÓRIO PÚBLICO" voltada à população 

em situação de vulnerabilidade social do Município de Camaçari. 

§ 1° O direito à assistência técnica prevista no caput deste artigo fundamenta-se 

nas disposições contidas na Lei Federal n° 11.888 de 24 de dezembro de 2008, 

da Política Habitacional de Camaçari e o Plano Municipal de Habitação, prevista 

na Lei n° 1137 de 28 de dezembro de 2010 e a Lei n°866 de 11 janeiro de 2008 

que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de 

Camaçari. 

§ 2° O direito à assistência técnica assegura desde a elaboração do projeto ao 

acompanhamento e execução da obra, sob a responsabilidade dos profissionais 

de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a realização dos 

serviços referentes à edificação, reforma, ampliação, adequação, recuperação 

ou regulamentação fundiária da habitação. 
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§ 30  A assistência técnica a que se refere este artigo está voltada para os 

projetos e execução de reforma e construção de habitação de interesse social, 

envolvendo o planejamento, estudos e pesquisas, e toda e qualquer atividade 

técnica atribuída a essa área de atuação, inclusive a regularização fundiária, 

destinada à população de baixa renda do Município de Camaçari. 

§ 40  0 direito à assistência técnica previsto no caput abrange todos os trabalhos 

de projeto, acompanhamento e execução de obras a cargo dos profissionais das 

áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, 

construção, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. 

§ 50  A assistência técnica poderá ser oferecida diretamente às famílias ou às 

cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as 

representem mediante solicitação junto à Secretaria de Municipal de Habitação.  

Art.  2° Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica pública 

e gratuita tem por objetivo: 

I - garantir à população de baixa renda o acesso à terra urbanizada, otimizando 

e qualificando de forma racional o espaço edificado e seu entorno; 

II - formalizar todo o processo de regularização do Projeto, do Alvará de Licença 

de Construção, da construção do imóvel, do Habite-se e regularização fundiária, 

junto aos órgãos municipais e estaduais; 

Ill - qualificar a ocupação do sitio urbano, resolvendo as questões de ocupação 

em áreas de risco e de interesse ambiental; 

IV - urbanizar as áreas ocupadas precariamente; 

V - promover e implantar a regularização fundiária e edilícia; 

VI - otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e 

de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos 

empregados no projeto e na construção da habitação; 
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VII - evitar ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 

VIII - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a 

legislação urbanística e ambiental.  

Art.  3° A garantia do direito previsto no  art.  10  desta Lei poderá ser mantida 

através do apoio técnico e financeiro estabelecido entre a União, Estado e 

Município mediante convênios.  

Art.  4° A ação do Poder Público Municipal para atendimento do disposto no  

art.  2° deve ser planejada e implementada de forma coordenada e sistêmica, 

com as políticas habitacionais da União e do Estado, a fim e evitar 

sobreposições 	 e 	 otimizar 	 resultados.  

Art.  5° Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser 

prestados por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, engenharia e 

agronomia que atuem como: 

I — agentes públicos; 

II - integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins 

lucrativos,  

III  — profissionais inscritos em programas de residência acadêmica em 

arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em programas de extensão 

universitária, por meio de escritórios modelos, empresas juniores ou escritórios 

públicos com atuação na área; 

IV - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, 

previamente credenciados, selecionados e contratados pelo Município. 

§ 1° Na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso IV, deste 

artigo, deve ser garantida a participação das entidades profissionais de 

arquitetos e engenheiros, mediante convênio ou termo de parceria com ente 

público responsável. 
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§ 2° Em qualquer lugar das modalidades de atuação previstas no caput deve ser 

assegurada à devida anotação de responsabilidade técnica.  

Art.  6° Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade 

usuária para a prestação dos serviços de assistência técnica previstos por esta 

Lei, podem ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente público e 

entidades de classe ou as promotoras de programas de capacitação profissional, 

residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura e urbanismo ou 

engenharia e 

Parágrafo único. Os convênios ou termos de parceria devem prever a busca de 

inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a 

democratização do conhecimento.  

Art.  7° Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser 

custeados por recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - 

FNHIS e do Fundo Municipal de Habitação - FMHIS, além dos recursos públicos 

previstos no orçamento do município, parcerias, convênios e outros recursos 

com destinação específica. 

Parágrafo Único - O Município poderá aplicar os instrumentos de política 

urbana definidos na Lei no 10.257 de 10 de junho de 2011 e previstos na Lei no 

866, de 11 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari que viabilizam construções 

de habitação de interesse social. 

Orçamentária Anual, cabendo 	Secretaria Municipal do Habitação fazer os 

ajustes necessários ao pleno cumprimento desta Lei.  

Art.  9° - Fica a Secretaria Municipal de Habitação responsável pela fiscalização, 

organização e planejamento do Programa estabelecido neste lei. 
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Art.  10°  - O direito à assistência técnica pública e gratuita deverá ser garantido a 

toda a população do Município de Camaçari que preencher os seguintes 

requisitos: 

I - Renda familiar de até 3 salários mínimos; 

II - Área construída total da unidade imobiliária de até 70,00m2  (setenta metros 

quadrados);  

III  - Terrenos com área de até 125,00m2  (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) para habitação de interesse social; 

IV - Gabarito de altura máxima igual a 9,00m (nove metros); 

VII — Ter a propriedade no nome do beneficiário do programa. 

§ 10 Será admitida mais de uma unidade imobiliária por terreno, desde que com 

acessos independentes por via oficial de circulação. 

§ 2° Admite-se o uso misto (residencial e não-residencial) da unidade imobiliária, 

desde que a área não-residencial da unidade imobiliária não ultrapasse 50% 

(cinquenta por cento) da área total construída. 

§ 3° A ampliação da edificação existente para a implantação de outra unidade 

residencial será admitida, desde que o somatório da unidade existente com a 

unidade nova, não ultrapasse a área total construída de 140,00m2  (cento e 

quarenta metros quadrados). 

§ 4° Admite-se terrenos com área até 250,00m2  (duzentos e cinquenta metros 

quadrados) para projetos de habitação popular. 

§ 5° Não serão admitidos imóveis inseridos em ZPAM — Zona de Proteção 

Ambiental. 

§ 6° Não serão admitidos imóveis inseridos em áreas de risco cadastradas pela 

Defesa Civil. 
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§ 7° Não serão admitidos imóveis lindeiros a Vias Arteriais de hierarquia I e II. 

§ 8° Para efeito de identificação, quantificação e qualificação das demandas do 

que se trata o caput deste artigo, os critérios de acesso ao benefício serão 

determinados de acordo com a demanda e suporte técnico da Secretaria de 

Municipal de Habitação de forma coordenada com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR).  

Art.  11° Para garantia dos direitos previstos nesta Lei caberá ao Município, 

manter efetivado o Conselho Municipal de Habitação e seu respectivo Fundo.  

Art.  12° O Município deverá regulamentar, através de lei específica, as 

Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIS.  

Art.  13° Os serviços de assistência técnica pública e gratuita, objeto de 

convênio, cooperação técnica ou termo de parceria com a União, Estado e o 

Município de Camaçari, deverão ser prestados, exclusivamente, por profissionais 

das áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia e agrimensura devidamente 

habilitados. 

Parágrafo Único - Os profissionais referidos no caput deste artigo devem atuar 

como: 

I - Servidores públicos da União, do Estado e Município, profissionais autônomos 

ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, credenciados, selecionados por 

órgão colegiado independente, composto obrigatoriamente pelos Conselhos 

(Profissionais), Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-BA) e Conselho de 

Arquitetura (CAU-BA), por seus respectivos sindicatos, associações e entidades 

acadêmicas e de pesquisas, no âmbito da arquitetura, urbanismo e engenharia.  

Art.  14° Com o objetivo de atender a demanda criada, para promover o 

Executivo Municipal de profissionais adequados e necessários ao atendimento 

dos serviços previstos nesta Lei, a Prefeitura Municipal de Camaçari através de 

sua Secretaria de Habitação (SEHAB), promoverá convênios com os Conselhos 

(Profissionais) Regionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, 



Art.  17° Esta Lei entra em blicação, revogam-se as 

disposições em contrário 

refeito de Camaçari 
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CREA-BA e com os Sindicatos de profissionais da área de arquitetura e 

urbanismo e engenharia. 

§ 1° Os convênios ou termos de parceria previstos no caput deste artigo devem 

prever a busca de inovação tecnológica, a formação de metodologia de caráter 

participativo e a democratização do conhecimento. 

§ 2° A regulamentação dos convênios será feita por meio de ato do Executivo 

Municipal.  

Art.  15° Fica assegurado ao beneficiário da assistência técnica e gratuita 

de que trata esta Lei o atendimento na região administrativa em que se localiza 

seu imóvel, com direito a visitas profissionais periódicas  in  loco, para 

levantamento e acompanhamento da execução da obra.  

Art.  16° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias a 

contar de sua publicação.  
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