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PARECER Nº 1600/2011 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 576/2009  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato, visa dispor 
sobre o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares vinculado ao 
Programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”. Os incentivos serão 
destinados exclusivamente a empreendimentos voltados para famílias com renda 
mensal de até 6 (seis) salários mínimos e que, obrigatoriamente, estejam 
cadastradas na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB. São 
objetivos do Plano: atender as famílias que deverão ser removidas das áreas de 
risco ou consideradas inadequadas; reduzir o déficit habitacional da população de 
baixa renda; e fomentar a participação da iniciativa privada na execução de 
projetos destinados à solução dos problemas habitacionais no Município.  
Os empreendimentos que forem lançados sob as diretrizes desta lei serão isentos 
dos seguintes tributos: quaisquer taxas e emolumentos incidentes sobre a 
expedição de diretrizes urbanísticas, de análises, aprovações e certificados de 
conclusão; ITBI – Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, 
incidente sobre a primeira transmissão do imóvel ao adquirente cadastrado na 
COHAB/SP; ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre a 
execução por administração, empreitada ou subempreitada de construção civil, de 
obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharias 
consultivas, inclusive serviços auxiliares ou complementares típicos da construção 
civil, a reparação, conservação, reforma e demolição de edifícios, prestados 
diretamente para implantação de parcelamento de solo e/ou de unidades acabadas 
uni ou multifamiliares. O § 1º do art. 3º estabelece que a a concessão da isenção 
prevista para o ISSQN refere-se aos serviços prestados no próprio local da obra ou 
relacionados com ele de forma direta.  Por seu turno, o § 2º do mesmo artigo 
dispõe que a alíquota do ISSQN incidente sobre os serviços relacionados ao 
programa previsto no projeto, não mencionados no inciso III do mesmo artigo (que 
trata do ISSQN), será de 2% (dois por cento).  
Os artigos 4º, 5º e 6º estabelecem: que os loteamentos destinados a famílias de 
baixa renda poderão ser aprovados mediante garantia para a execução das obras 
de infraestrutura sob as seguintes formas: depósito em dinheiro em conta bancária 
específica para esse fim; caução em lotes no próprio empreendimento; e garantia 
hipotecária em imóveis localizados no Município; na impossibilidade dessas 
garantias, poderão ser aceitas garantias na forma de seguro-garantia e fiança 
bancária; comprovada a obtenção do financiamento junto ao Programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, o Município poderá liberar a garantia para as obras.  
O art. 7º autoriza o Município a alienar bens imóveis para fomentar a construção e 
comercialização de habitações destinadas à população com renda mensal de até 6 
salários mínimos. O art. 8º autoriza o Município a realizar parcerias, convênios e 
outros contratos para fomentar a produção de habitações destinadas a famílias de 
baixa renda.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo “a fim de retirar da proposta artigos que violam o princípio da 
Independência e Harmonia entre os Poderes, quer por versar sobre matérias de 
competência privativa do Executivo, quer por autorizarem-no a praticar atos de sua 
exclusiva competência” (o substitutivo exclui os artigos 4º a 8º do texto original).  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 26/10/2011.  
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