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PARECER Nº 325/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 576/09  
Trata-se do Projeto de Lei nº 576/09, de autoria da nobre Vereador Donato que 
dispõe sobre o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares, vinculado ao 
Programa do Governo Federal “Minha casa, Minha Vida.  
A proposição, conforme sua justificativa, visa conceder importantes incentivos para 
a implantação de moradias populares destinadas a famílias com renda mensal de 
até seis salários mínimos. Além da isenção de taxas, emolumentos e tributos que 
incidem sobre a cadeia de produção das unidades habitacionais, a iniciativa autoriza 
o município a alienar imóveis, destinando-as à construção de unidades 
habitacionais. Assim, com a implementação das medidas propostas, o município 
terá um tratamento diferenciado na destinação de recursos do Programa Minha 
Casa Minha Vida, uma vez que, o referido programa prioriza atender os municípios 
que oferecem maior contrapartida financeira.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP, manifestou-
se pela Constitucionalidade e Legalidade através do Parecer nº 631/2010 com 
Substitutivo.  
O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, instituído pela Lei Federal nº 
11.977, de 07 de julho de 2009, e alterado pela Medida Provisória nº514/2010 tem 
como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 
unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até dez salários 
mínimos, que residam em qualquer dos Municípios brasileiros. O §4º do artigo 19, 
estabelece que os Estados e os Municípios poderão complementar o valor dos 
repasses com créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou serviços 
economicamente mensuráveis, assistência técnica ou recursos financeiros.  
Entendendo que a proposição reúne elementos que favorecem a viabilização de 
empreendimentos habitacionais no âmbito daquele programa federal, contribuindo 
para a redução do déficit de moradias, principalmente na faixa de renda 
compreendida pela demanda de habitação de interesse social (HIS), a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, com relação aos aspectos que lhe 
compete analisar, manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 576/09.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
18/05/2011.  
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