
PUBLICADO DOC 09/08/2011, PÁG 83 
 
 
 
PARECER Nº 855/11 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 576/2009  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato dispõe sobre o 
Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, vinculado ao Programa do 
Governo Federal "Minha casa, Minha Vida”, criado pela Medida Provisória nº 459, de 
25 de Março de 2009.  
Nesse sentido, o projeto prevê a instituição do referido plano, cujos incentivos 
serão destinados exclusivamente a empreendimentos voltados para famílias com 
renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos e que, obrigatoriamente, estejam 
cadastradas na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB. O 
plano de incentivos terá por objetivo o atendimento de famílias que deverão ser 
removidas das áreas de risco ou áreas consideradas inadequadas para habitação; a 
redução do déficit habitacional da população de baixa renda; e o incentivo à 
participação da iniciativa privada na execução de projetos destinados à solução dos 
problemas habitacionais no Município.  
Dispõe também o projeto, dentre outras medidas, sobre isenção tributária aos 
empreendimentos lançados sob as suas diretrizes; sobre as garantias para a 
execução de obras de infraestrutura requeridas para aprovação dos respectivos 
loteamentos; e sobre a alienação de bens imóveis do Município com a finalidade de 
fomentar a construção e comercialização das referidas habitações.  
Justifica o autor que, com a aprovação da medida, o Município de São Paulo 
concederá importantes incentivos para a implantação de moradias populares, como 
a isenção de tributos incidentes em toda a cadeia de produção das unidades 
habitacionais e a possibilidade de alienação de áreas destinadas à sua construção.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta, nos termos de substitutivo 
elaborado com a finalidade de excluir da proposta original, artigos que violariam o 
Princípio da Independência e Harmonia entre os Poderes.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favoravelmente ao projeto.  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação, nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Administração Pública, em 03/08/2011.  
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