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APRESENTAÇÃO

Pelo quinto ano consecutivo, o CAU/BR realiza o Seminário Legis- 
lativo de Arquitetura e Urbanismo. O evento reúne arquitetos e urba- 
nistas, estudantes, deputados e senadores para debater as principais 
proposições sobre Arquitetura e Urbanismo e contribuir com os par-
lamentares na defesa da construção de cidades com mais qualidade 
de vida, respeito ao meio ambiente e à cultura local. Trata-se de um 
esforço nacional para trazer os arquitetos e urbanistas ao centro do 
debate político.

Em 2017, o Seminário Legislativo discutirá a “Nova Agenda Urbana” 
das Nações Unidas, resultado da “Habitat III – 3ª Conferência das 
Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Susten-
tável”, ocorrida em outubro de 2016, em Quito no Equador, com foco 
nas contribuições que os Arquitetos e Urbanistas em funções públicas 
para sua implementação no Brasil. 

Para discutir a temática, a mesa-redonda contará com a partici-
pação de gestores, arquitetos e urbanistas, com atuação central no 
desenvolvimento de projetos de cidades comprometidas com sua 
função social, com mediação do também Arquiteto e Urbanista, 
Deputado Federal Edmilson Rodrigues (PSOL/PA).

Na sequência, os temas serão debatidos por grupos de traba-
lho. O primeiro deles, “Desenvolvimento Urbano e Habitacional”, 
abordará matérias que visam alterar as principais normas federais 
sobre o assunto, como as Leis nº 6.766/1979, que dispõe sobre 
parcelamento do solo urbano; 10.257/2001, o Estatuto da Cidade; 
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; 11.977/2009, que institui o Programa Minha Casa Minha Vida; 
12.587, de 2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; 12.651/2012, o Código Florestal;  as Leis nº 10.098/2000 
e 13.146/2015, a Lei da Acessibilidade e o Estatuto da Pessoa com 
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Deficiência, respectivamente; a recém-sancionada Lei nº 13.406, e 
2016, que estende o prazo de elaboração dos planos de mobilidade 
urbana e a recente MPV 759/2016 que dispõe sobre a regularização 
fundiária urbana e outros assuntos relacionados.  

O segundo grupo temático, “Desenvolvimento Profissional em 
Arquitetura e Urbanismo”, debaterá matérias que tratam de ensino, 
formação e exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo, além 
de proposições sobre a Lei nº 8.666, de 1993 – de Licitações e Con-
tratos e 12.462, de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC).

Ao final do evento, serão formuladas diretrizes para a ação parla-
mentar do CAU/BR em 2017, sempre na defesa do melhor interesse 
da sociedade e da profissão. 
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O CONSELHO DE ARQUITETURA  
E URBANISMO DO BRASIL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação 
(CAU/UF) foram criados pela Lei nº 12.378/2010, que regula o exer-
cício da profissão no país. Eles têm a missão de “orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar 
pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em 
todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 
exercício da Arquitetura e Urbanismo”. São autarquias públicas, com 
autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas 
atividades são custeadas exclusivamente pelas receitas advindas de 
anuidades, emissão de RRT, certidões e outros serviços.

O objetivo principal do CAU é regular o exercício da profissão de 
arquiteto e urbanista no Brasil, defendendo o interesse e a segurança 
da sociedade como um todo. Faz isso principalmente por meio da 
edição de normas (resoluções); emissão de registros profissionais, 
registros de responsabilidade técnica, certidões e outros; fiscalização 
das atividades de Arquitetura e Urbanismo; e ações de promoção da 
Arquitetura e Urbanismo.

Nessa estrutura federativa, o CAU/BR é a instância normativa e 
recursal. Ou seja, aprova as normas que regulam a profissão, como 
as atividades que só podem ser realizadas por arquitetos e urbanis-
tas, o Código de Ética e as Tabelas de Honorários; e julga recursos de 
processos realizados pelos CAU/UF. É composto por 27 conselhei-
ros federais, representantes de cada uma das unidades da federação 
brasileira e mais um conselheiro representante das instituições de 
ensino superior de Arquitetura e Urbanismo.
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Os CAU/UF são as instâncias executivas do CAU, às quais cabem as 
ações de atendimento e orientação direta aos arquitetos, assim como 
as de fiscalização sobre a prática profissional da Arquitetura e Urba- 
nismo. Por lei, cada unidade da federação possui um conselho pró- 
prio, de modo que todos os arquitetos e urbanistas brasileiros tenham 
garantido atendimento de qualidade em todo o território nacional.

O CAU/BR tem sido um espaço democrático que abriga em seu 
Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU) 
as demais organizações da área que se mobilizaram pela criação do 
Conselho e seguem dando importante apoio político às suas iniciati-
vas: Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); Associa-
ção Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); Asso-
ciação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); Federação 
Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA); e Instituto de Arquitetos 
do Brasil – Direção Nacional (IAB).

A Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
(FeNEA) integra o CEAU como membro honorário, com direito a voz 
e sem direito a voto.
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A ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
E PARLAMENTARES DO CAU/BR

A Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares é respon- 
sável por acompanhar os debates no Congresso Nacional e promover 
o posicionamento e as contribuições do CAU/BR sobre a agenda legis-
lativa de interesse dos arquitetos e urbanistas. Sua área de atuação 
inclui a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Poder Executivo 
da União e instituições afins aos arquitetos e urbanistas.

Seus principais objetivos são:

 • Transformar o CAU/BR em formador de opinião sobre políticas públicas 
relacionadas à Arquitetura e ao Urbanismo;

 • Discutir as principais proposições legislativas que afetam a profissão;

 • Elaborar matérias legislativas sobre temas como concursos públicos de pro-
jetos de Arquitetura, normas edilícias e de acessibilidade, coleta de resí-
duos, cidades sustentáveis e identificação pública de autoria;

 • Operacionalizar, por meio de convênios e patrocínios, projetos que contri-
buam para o desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo;

 • O CAU/BR mantém acompanhamento permanente da tramitação das pro-
posições legislativas de interesse da Arquitetura e do Urbanismo.

Este trabalho pode ser acompanhado na seção Agenda Legislativa 
do portal do CAU/BR (www.caubr.gov.br), especialmente pelas notí-
cias da página www.caubr.gov.br/?tag=institucionalparlamentar. 
Para entrar em contato com a Assessoria de Relações Institucio-
nais e Parlamentares do CAU/BR, envie um e-mail para o endereço 
institucional.parlamentar@caubr.gov.br.
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RESUMO DA TRAMITAÇÃO DE UMA PROPOSIÇÃO 
LEGISLATIVA (EXCETO PEC E MPV)
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RESUMO DA TRAMITAÇÃO DE UMA PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC)

Mesa Dir. da CD

CCJC/CD

Rejeitou

Promulgou Aprovou

Arquivo

27 Senadores

Comissão Especial

Apresentação CD

171 Deputados

51% Ass. Legislativa

Pres. República

CD

SFCCJ/SF

1o Turno
Plenário CD

Rejeitou

Modificou

Aprovou ModificouPromulgou

2o Turno
Plenário CD

Apresentação
SF

1o Turno
Plenário SF

2o Turno
Plenário SF

Tramitação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
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Resumo da tramitação de uma Medida 
Provisória (MPV)

Publicação no DOU Congresso Nacional
60 dias para apreciaçãott

Rejeitado

Aprovado

Arquivado

Emendas?

SimProjeto de Lei de
Conversão (PLV) Comissão Mista

12 Senadores e 12 Deputados,
mesmo número de suplentes.  

Comissão Mista
 Elaboração de Projeto
de Decreto Legislativo
(MP rejeitada ou não

apreciada em 120 dias)
- prazo 15 dias. 

Presidente da República
Sanção, veto parcial ou

integral do PLV. 
Prazo 15 dias

Presidente da República

Segue como
Medida Provisória

Não

Câmara dos Deputados 
Prazo final de apreciação:
28º dia após a publicação

Arquivado

Congresso Nacional
Após os 60 dias vencidos

prorroga por mais 60 dias. 

Vencido o prazo
de 120 dias sem

apreciação - a MP
perderá sua eficácia.

20 dias sem
apreciação - a MP

perderá sua eficácia

3 dias para apreciação das alterações do Senado Federal.  

Publicação da Lei
e/ou veto no DOU

Congresso Nacional 
Apreciação do

veto. Prazo 30 dias

Publicação do Decreto
Legislativo - Disciplina

relaçõesjurídicas
decorrentes da
vigência da MP.

Após o 45º dia sem apreciação,
a MP entrará em regime
de urgência, sobrestadas

demais proposições. 

Encaminhado à sanção
do Presidente da República.

Senado Federal 
Prazo final de apreciação:
42º dia após a publicação. 

Aprovado

Resumo da tramitação de uma Medida Provisória (MPV)

Aprovado sem
alterações

Aprovado com
alterações
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O PAPEL DAS COMISSÕES PERMANENTES

As comissões permanentes são órgãos técnicos criados pelos regi- 
mentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e 
constituídas de parlamentares, com a finalidade de discutir e votar as 
proposições apresentadas às casas legislativas. Com relação a deter-
minadas propostas, essas Comissões se manifestam emitindo opinião 
técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes de serem leva-
das ao Plenário. A maioria das proposições é aprovada ou rejeitada de 
forma terminativa pelas comissões, sem a necessidade de passarem 
pelo Plenário da respectiva Casa.

A composição parlamentar desses órgãos técnicos é renovada a 
cada ano ou sessão legislativa. Na ação fiscalizadora, as Comissões 
atuam como mecanismos de controle dos programas e projetos exe-
cutados ou em execução a cargo do Poder Executivo da União. Essas 
Comissões perduram enquanto constarem do Regimento Interno da 
respetiva casa legislativa. São elas:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

 • Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural (CAPADR);

 • Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI);

 • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC);

 • Comissão de Cultura (CCULT);

 • Comissão de Defesa do Consumidor (CDC);

 • Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER)

 • Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO)

 • Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD);
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 • Comissão de Desenvolvimento Urbano - (CDU);

 • Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Servi-
ços (CDEICS);

 • Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM);

 • Comissão de Educação (CE);

 • Comissão do Esporte (CESPO);

 • Comissão de Finanças e Tributação (CFT);

 • Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC);

 • Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia (CINDRA);

 • Comissão de Legislação Participativa (CLP);

 • Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS);

 • Comissão de Minas e Energia (CME);

 • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN);

 • Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
(CSPCCO);

 • Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF);

 • Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP);

 • Comissão de Turismo (CTUR);

 • Comissão de Viação e Transportes (CVT).

SENADO FEDERAL

 • Comissão de Assuntos Econômicos (CAE);

 • Comissão de Assuntos Sociais (CAS);

 • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ);

 • Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
(CCT);
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 • Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH);

 • Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR);

 • Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE);

 • Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI);

 • Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA);

 • Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA);

 • Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE);

 • Comissão Senado do Futuro (CSF);

 • Comissão de Transparência e Governança Pública (CTG).
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ANOTAÇÕES
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GRUPO 1 
Desenvolvimento 

Urbano e Habitacional
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GRUPO 1: DESENVOLVIMENTO URBANO 
E HABITACIONAL

A Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/ BR 
acompanha atualmente, no Congresso Nacional, a tramitação de 128 
(cento e vinte e oito) proposições legislativas acerca de temas que 
envolvem desenvolvimento urbano e habitacional, como políticas 
urbanas, acessibilidade, mobilidade e práticas sustentáveis.

No Congresso Nacional, a Comissão de Desenvolvimento Urbano 
da Câmara dos Deputados é o principal colegiado na apreciação des-
tas proposições, já que é sua competência regimental o exame das 
proposições legislativas relacionadas ao desenvolvimento urbano no 
Brasil e suas matérias correlatas – como uso, parcelamento e ocu-
pação do solo das cidades; habitações, infraestrutura, saneamento 
ambiental, trânsito, transportes públicos urbanos, coleta de lixo e de 
resíduos sólidos.

Nesta seção, estão os textos explicativos de 73 (setenta e três) 
novas proposições legislativas sobre temas atinentes ao aprimora-
mento das cidades brasileiras.
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1) MPV 00748/2016

AUTOR
Poder Executivo

CASA ATUAL 
Congresso Nacional

EMENTA 
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as dire-

trizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

Publicada em 13 de outubro de 2016, a Medida Provisória (MP) 
foi encaminhada para apreciação do Congresso Nacional. A propo-
sição está sendo analisada por Comissão Mista, sob a relatoria do 
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE), favorável à aprovação 
com emendas. Caso o colegiado opte pela alteração do texto da MP, 
deverá apresentá-la na forma de Projeto de Lei de Conversão (PLV). 
Aprovado o parecer na comissão, a MP (ou o PLV) será remetida ao 
plenário da Câmara dos Deputados para discussão e votação. Caso 
o Senado não aceite as alterações da Câmara, optando pela versão 
original da MP ou ainda, caso o Senado faça emendas à proposição, o 
texto retornará à Casa iniciadora. O prazo conjunto do Congresso para 
apreciação final da MP é 22 de março de 2017. Decorrido este prazo 
sem que o Congresso tenha finalizado a apreciação da matéria, a MP 
perderá sua vigência.
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ENTENDA O PROJETO 

A MP altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, de modo que 
o Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao Plano Diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de sete 
anos. Além disso, os Municípios que não tenham elaborado seu Plano 
até a data de promulgação dessa Lei, terão o prazo máximo de sete 
anos para fazê-lo. Se o prazo não for cumprido, os Municípios ficarão 
impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à 
mobilidade urbana.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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2) MPV 00759/2016

AUTOR 
Poder Executivo

CASA ATUAL 
Congresso Nacional

EMENTA 
Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liqui-

dação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e 
sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui 
mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alie-
nação de imóveis da União, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

A Medida Provisória (MP) foi encaminhada para apreciação do Con-
gresso Nacional após publicação em 23 de dezembro de 2016. A 
proposição deverá ser analisada, inicialmente, por Comissão Mista, 
integrada por 12 (doze) Senadores e 12 (doze) Deputados, perante a 
qual foram apresentadas 721 (setecentas e vinte e uma) emendas no 
prazo regimental, esgotado em 7 de fevereiro de 2017. 

Na sequência, será emitido relatório por relator a ser designado. 
Caso o colegiado opte pela alteração do texto da MP, deverá apre-
sentá-lo na forma de Projeto de Lei de Conversão (PLV). Aprovado 
o parecer na comissão, a MP (ou PLV) será remetida ao plenário da 
Câmara dos Deputados para discussão e votação. Caso o Senado não 
aceite as alterações da Câmara, optando pela versão original da MP 
- ou ainda, caso o Senado faça emendas à proposição -, o texto retor-
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nará à Casa Iniciadora. O prazo conjunto do Congresso para aprecia-
ção da MP é 2 de Abril de 2017 e pode ser prorrogado uma única 
vez. Transcorrido o prazo, se a MP não tiver sua votação encerrada 
em ambas as Casas do Congresso Nacional, estará automaticamente 
prorrogada uma única vez a sua vigência, por igual período. Decorrido 
este prazo sem que o Congresso tenha finalizado a apreciação da 
matéria, a MP perderá sua vigência.

ENTENDA O PROJETO 

A Medida Provisória (MPV) nº 759, de 2016, distribui-se em três 
Títulos, relativos à Regularização Fundiária Rural, à Regularização 
Fundiária Urbana, e aos Procedimentos de Avaliação e Alienação de 
Imóveis da União. São revogados dispositivos de sete leis distintas, 
inclusive o Capítulo III da Lei nº 11.977, de 2009, que dispunha sobre 
a  regularização fundiária de assentamentos urbanos.  A Exposição de 
Motivos aponta como fundamentos de relevância e urgência da maté-
ria os problemas estruturais decorrentes da desconformidade entre as 
normas existentes e a realidade fática, que impedem a concretização 
do direito à moradia e produzem efeitos negativos em matéria de 
ordenamento territorial, mobilidade, meio ambiente e saúde pública.

Sobre a Regularização Fundiária Urbana, objeto do Título II, des-
taca-se que esta se divide em oito Capítulos: “Disposições Gerais”; 
“Da Legitimação Fundiária”; “Da Legitimação de Posse”; “Do Direito 
Real de Laje”; “Do Processo Administrativo”; “Da Arrecadação de Imó-
veis Abandonados”; “Do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico”; 
e “Disposições Finais da Regularização Fundiária Urbana”. Além das 
disposições constantes da própria Medida Provisória, são  alteradas 
cinco leis distintas.

O Capítulo I, relativo às Disposições Gerais, divide-se em três 
Seções: “Da Regularização Fundiária Urbana”; “Da Regularização 
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Fundiária Urbana em áreas da União”; e “Dos Legitimados para 
requerer a Regularização Fundiária Urbana”. O art. 8º da MPV esta-
belece que a Regularização Fundiária Urbana, à qual se atribui a sigla 
“Reurb”, abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
que visam à regularização de núcleos urbanos informais, segundo os 
princípios da competitividade, da sustentabilidade econômica, social 
e ambiental, da ordenação territorial, da eficiência energética, da 
complexidade funcional, da eficiência na ocupação e do uso funcio-
nal do solo. São estabelecidos os conceitos de “núcleos urbanos”, 
“núcleos urbanos informais” e “ocupantes”, por meio dos quais se 
define a abrangência da Reurb (art. 9º). Autoriza-se os municípios 
a dispensarem exigências urbanísticas e edilícias, como áreas públi-
cas e tamanho de lotes; faculta-se a regularização de áreas rurais, 
desde que de área inferior à fração mínima de parcelamento fixada 
segundo a legislação agrária; assegura-se a aplicação do Código 
Florestal quando a regularização abranger área de preservação per-
manente (APP); reitera-se o disposto no art. 62 do Código Florestal, 
segundo o qual a faixa de APP no entorno dos reservatórios artificiais 
de água anteriores a 24 de agosto de 2001 corresponde à distância 
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum; 
e exige-se a anuência do órgão gestor de unidade de conservação de 
uso sustentável, caso o projeto abranja seu território. 

Os objetivos da Reurb (art. 10) são: assegurar a prestação de 
serviços públicos aos ocupantes de núcleos urbanos informais; asse-
gurar acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda; gerar 
emprego e renda; estimular a resolução extrajudicial de conflitos; 
conceder direitos reais, preferencialmente à mulher; garantir moradia 
digna e condições de vida adequadas; desenvolver as funções sociais 
da cidade; e promover a eficiência na ocupação e no uso do solo. São 
definidas duas modalidades de Reurb: a de interesse social (Reurb-S), 
relativa aos núcleos ocupados predominantemente por população de 
baixa renda, e a de interesse específico (Reurb-E), relativa aos demais 
casos (art. 11). Admite-se, em ambas as modalidades de Reurb, o 
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uso misto de atividades, destinado a promover a integração social e a 
geração de emprego e renda. Veda-se a regularização e determina-se 
a realocação dos ocupantes de núcleos situados em áreas de risco, 
ressalvada a possibilidade de eliminação, correção ou administração 
do risco, comprovada por estudo técnico (art. 12). 

Destaca-se que “na hipótese de imóveis destinados à Reurb-S cuja 
propriedade da União ainda não se encontre regularizada junto ao 
cartório de registro de imóveis competente, a abertura de matrícula 
poderá ser realizada por meio de requerimento da Secretaria do Patri-
mônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, dirigido ao oficial do referido cartório, acompanhado de 
“planta e memorial descritivo do imóvel, assinados por profissional 
habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), condi-
cionados à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando 
for o caso” (art. 16). 

São legitimados para requerer a Reurb os entes da Federação, os 
beneficiários (individual ou coletivamente), organizações da socie-
dade civil, proprietários, loteadores, incorporadores, a Defensoria 
Pública e o Ministério Público (art. 20). No caso de empreendimento 
particular, o requerimento de Reurb feito por seus promotores não os 
exime das responsabilidades administrativa, civil e criminal, e asse-
gura-se direito de regresso em favor dos beneficiários.

O Capítulo II dispõe sobre a Legitimação Fundiária, novo instituto 
jurídico, criado pela MPV, por meio do qual se atribui, por ato discri-
cionário do Poder Público, direito real de propriedade ao ocupante de 
área pública ou privada em núcleo urbano informal consolidado (art. 
21). São considerados consolidados todos os núcleos existentes na 
data de publicação da Medida Provisória e os de difícil reversão, con-
siderados o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a locali-
zação das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, 
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conforme avaliação dos municípios. Exige-se que o beneficiário de 
legitimação fundiária na Reurb-S não seja concessionário, foreiro ou 
proprietário, nem tenha sido beneficiado por legitimação de posse ou 
fundiária anterior. Admite-se a legitimação de imóvel não residen-
cial, mediante reconhecimento do interesse social pelo Poder Público. 
Caberá ao ente público encaminhar para registro o projeto de regu-
larização fundiária, acompanhado da listagem dos ocupantes e das 
áreas que ocupam. 

O Capítulo III dispõe sobre a Legitimação de Posse, que é o ato 
do Poder Público pelo qual se reconhece a posse de imóvel ocupado, 
identificando-se os ocupantes, o tempo de ocupação e a natureza da 
posse. A legitimação de posse é transferível e não se aplica a áreas 
públicas. O título de legitimação de posse deve ser registrado e con-
verte-se em propriedade após o transcurso de prazo correspondente 
a alguma modalidade de usucapião. 

O Capítulo IV introduz no Código Civil o direito real de laje, pelo 
qual se permite a cessão a terceiro da superfície de uma construção, 
a fim de que sobre ela se edifique outra unidade imobiliária. Nesse 
caso, abre-se uma matrícula nova para a nova construção, mas não 
se institui condomínio. 

O Capítulo V dispõe sobre o processo administrativo da Reurb. A 
responsabilidade pela Reurb é dos municípios, que devem classificar 
os núcleos a serem regularizados, analisar os projetos de regulariza-
ção fundiária e notificar os proprietários dos imóveis ocupados para 
que se manifestem. Durante a Reurb, os ocupantes de áreas públicas 
não poderão ser desalojados, ficando a transferência da propriedade 
condicionada ao pagamento do justo valor, no caso de Reurb-E. Apro-
vado o projeto, o município deverá expedir uma Certidão de Regu-
larização Fundiária (CRF), que é um título executivo extrajudicial a 
ser registrado e que confere direitos reais aos beneficiários (art. 33). 
Admite-se a regularização tanto sob a forma de loteamento, hipótese 
em que são incorporados ao patrimônio público vias públicas, áreas 
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de uso comum do povo, prédios públicos e equipamentos urbanos, 
quanto sob a forma de condomínio. 

O Capítulo VI (arts. 52 e 53) dispõe sobre a arrecadação de imó-
veis abandonados. Reitera-se o disposto no art. 1.276 do Código 
Civil, que autoriza a apropriação pelo município, independentemente 
de indenização, dos imóveis abandonados por seus proprietários. 

O Capítulo VII (art. 54) regulamenta o Sistema de Registro de 
Imóveis Eletrônico. 

O Capítulo VIII (arts. 55 a 67) contém as disposições finais da regu-
larização fundiária urbana. Autoriza-se a regularização dos loteamen-
tos anteriores à Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; faculta-
-se a atribuição de unidades de conjuntos habitacionais aos seus 
ocupantes; exclui-se a aplicação da Lei nº 6.766, de 1979, à Reurb; 
dispensa-se de desafetação, autorização legislativa, avaliação prévia 
e licitação a transferência de imóveis públicos; e veda-se a regulari-
zação de áreas objeto de demanda judicial fundada em direitos reais 
de garantia. O Código Florestal (Lei nº 12.651, de 2012) é alterado 
para disciplinar as condições em que será admitida a regularização 
de núcleos urbanos informais em áreas de preservação permanente 
(APP). A Medida Provisória nº 2.220, de 2001, é alterada para pror-
rogar a data até a qual se determina a concessão de uso especial de 
moradia de imóveis públicos, que passa a ser 22 de dezembro de 
2016, em lugar de 30 de julho de 20011.

“REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA MEDIDA PROVISÓRIA 759/2016 

A função social da propriedade, tanto urbana quanto rural, é uma das gran-
des conquistas do povo na Constituição de 1988. No Brasil, a propriedade ainda é 
privilégio de poucos e os conflitos fundiários ceifam muitas vidas no campo e na 
cidade. As regras para a regularização fundiária urbana e rural são importantes ins-
trumentos para a garantia de efetivação do mandamento constitucional de função 
social da propriedade, seja ela pública ou privada. Pode-se afirmar, sem exagero, 

1 BRASIL. Sumário Executivo de Medida Provisória. Medida Provisória nº. 759, de 2016, de 23 de dezembro  
 de 2016.
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que essas regras são importantes para a realização de outros direitos e garantias 
fundamentais: a moradia, o trabalho, o transporte, o lazer, a saúde, a educação. A 
MP 759/2016, editada em 23 de dezembro de 2016, coloca-se como o marco zero 
da Regularização Fundiária Urbana, desconsiderando a evolução histórica da legis-
lação federal de regulamentação da Política Urbana, especialmente o Estatuto da 
Cidade, bem como todo o histórico da regularização fundiária no país, que foi con-
substanciado no capítulo III da Lei 11.977/09, de vida curtíssima. A MP não dialoga 
com o importante aprendizado do conjunto de experiências recentes da reforma 
fundiária, especialmente a operacionalização pelos Municípios da Lei 11.977. Essa 
operacionalização vinha acontecendo à custa de muito investimento público em 
formação e capacitação técnica e na elaboração dos planos de regularização. Não 
se pode afirmar que a MP 759/2016 prima pela clareza na disposição dos temas, 
há uma dispersão de assuntos. Procedimentos de Registro Imobiliário estão pre-
sentes nas Disposições Gerais do Processo Administrativo e não no Procedimento 
de Registro. A inovadora legitimação fundiária ou o direito de laje não estão cla-
ramente vinculados aos procedimentos de regularização fundiária. Acrescente-se a 
isso, a quantidade de temas que deverão ser regulamentados posteriormente, nos 
âmbitos federal e local. Não se trata de detalhe, ou apego à boa técnica legislativa, 
mas necessidade de produzir um normativo aplicável no país inteiro, considerando 
as diferentes capacidades administrativas e técnicas. A MP 759/2016 foi apresen-
tada ao país num contexto de pouca participação e sem considerar que há um 
ordenamento jurídico que rege as questões urbanísticas no Brasil. Não há como se 
estabelecer novos regramentos para o urbano atropelando essa realidade legal, 
construída coletivamente desde a Constituição de 1988. A regularização fundiária 
não é disciplina de direito imobiliário, mas de direito urbanístico. Seu objetivo não é 
produzir propriedade, mas gerar cidades. 

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2017 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR
Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB
Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas – FNA
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – AsBEA
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ABEA Associação 

Brasileira de Arquitetos Paisagistas – ABAP 
Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo – FeNEA”

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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3) PDC 00054/2015

AUTOR 
Dep. Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Susta os efeitos do Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015 que 

Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea ‘h’, e pará-
grafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, 
para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo 
licenciamento ambiental será de competência da União.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

A proposição foi distribuída às Comissões de Minas e Energia 
(CME), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Na primeira Comissão 
foi aprovado, por unanimidade, o parecer pela rejeição do Deputado 
José Reinaldo (PSB/MA). Na CMADS foi aprovado parecer pela rejei-
ção, do relator o Deputado Daniel Coelho (PSDB/PE). Atualmente, a 
matéria encontra-se na CCJC onde aguarda apresentação de relatório 
pelo Deputado Covatti Filho (PP/RS). Caso seja aprovada, a matéria 
será analisada pelo Plenário da Câmara dos Deputados e, posterior-
mente, seguirá para revisão do Senado Federal. 
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ENTENDA O PROJETO 

O Projeto de Decreto Legislativo visa sustar o Decreto nº 8.437, de 
22 de abril de 2015, que transfere para a União toda a competência 
para promover o licenciamento por órgão ambiental federal com-
petente dos empreendimentos ou atividade referentes a rodovias 
e ferrovias, bem como produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, entre outros.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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4) PDS 00085/2015

AUTOR
Dep. Nelson Marquezelli (PTB/SP)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Susta o art. 13 da Resolução Normativa nº 479, de 3 de abril de 

2012, e os arts. 21 e 218 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de 
setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
que repassa aos Municípios a responsabilidade pelos serviços de ela-
boração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção 
das instalações de iluminação pública e a transferência de tais ativos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

O projeto foi distribuído às Comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE), de Serviços de Infraestrutura (CI) e de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), para análise da constitucionalidade e juridicidade da 
matéria.  Na CAE a proposição aguarda o parecer do Senador Paulo 
Rocha (PT/PA). Sendo aprovado nas Comissões, o projeto será apre-
ciado pelo Plenário do Senado Federal, e em seguida será remetido 
para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A presente proposição visa sustar os efeitos das Resoluções da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), onde atribui aos Muni-
cípios a responsabilidade pelos serviços de elaboração e manutenção 
de projetos referentes às instalações de iluminação pública e a trans-
ferência de tais ativos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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5) PEC 00050/2015

AUTOR
Sen. Romero Jucá (PMDB/RR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA 
Altera o art. 20 da Constituição Federal, para possibilitar a aliena-

ção da propriedade dos terrenos de marinha e dos seus acrescidos, 
e acrescenta ao texto constitucional o art. 168-A para dispor sobre a 
destinação dos recursos resultantes da alienação.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

A PEC foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e de Cida-
dania (CCJ) onde recebeu parecer do Senador Roberto Rocha (atual-
mente fora de exercício), favorável à matéria, com emenda. A pro-
posta aguarda a apreciação do parecer pela CCJ para, então, ser 
analisada pelo Plenário. Neste, deverá ser discutida e votada em dois 
turnos, com quórum de três quintos dos Senadores. Em seguida, será 
remetida para a Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO 

A proposta altera a Constituição Federal para dispor que a pro-
priedade dos terrenos de marinha e dos seus acrescidos pode ser 
alienada, na forma que especifica, e que o produto da alienação será 
destinado ao pagamento de investimentos, de ações estratégicas e 
despesas inscritas em restos a pagar, vedado, em qualquer caso, o 
pagamento de despesas de custeio, sem prejuízo da utilização de 
outras fontes de recursos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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6) PEC 00153/2015

AUTOR
Sen. Raimundo Lira (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o art. 225 da Constituição Federal para incluir, entre as 

incumbências do poder público, a promoção de práticas e a adoção 
de critérios de sustentabilidade em seus planos, programas, projetos 
e processos de trabalho.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) e tramita em conjunto com a PEC 65/2012. O relator 
da proposição, Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), proferiu rela-
tório com voto pela inconstitucionalidade da PEC 65/2012 e favorável 
à PEC 153/2015. Atualmente, a proposta aguarda a realização de 
Audiência Pública para, em seguida, a comissão proceder à votação 
do relatório. Caso a PEC seja aprovada, a mesma segue para votação 
em Plenário, onde precisará obter três quintos dos votos dos Senado-
res, em dois turnos de votação.
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ENTENDA O PROJETO

Altera o artigo 225 da Constituição Federal para estabelecer que 
para efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
incumbe ao Poder Público promover práticas e adotar critérios de 
sustentabilidade, em seus planos, programas, projetos e processos de 
trabalho, bem como na aquisição de bens e contratação de serviços 
e obras.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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7) PLP 00014/2015

AUTOR
Odelmo Leão (PP/MG)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a cooperação entre os entes federados tendo em 

vista assegurar a elaboração e a implementação dos planos de sanea-
mento básico e de resíduos sólidos, altera a Lei Complementar nº 140, 
de 8 de dezembro de 2011, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposta foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU); de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP); de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), para análise de 
mérito, e para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 
Na primeira comissão, foi aprovado parecer favorável, com substitu-
tivo, do Deputado João Paulo Papa (PSDB/SP). Atualmente, a matéria 
se encontra na CTASP, e aguarda a designação de relator. Depois da 
apreciação de todas as comissões, o projeto segue obrigatoriamente 
para o Plenário da Câmara dos Deputados, onde será aprovado caso 
receba aprovação por maioria absoluta dos parlamentares.
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ENTENDA O PROJETO

A proposta altera a Lei Complementar nº 140/2011, que fixa nor-
mas de cooperação entre os entes federados em matéria ambiental; 
a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei 
nº 12.305/2010); e a lei que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (Lei nº 11.445/2007), com o objetivo de dispor 
sobre a cooperação entre os entes federados visando assegurar a 
elaboração e a implementação dos planos de saneamento básico e 
de resíduos sólidos e estabelecer prazos e outras determinações refe-
rentes ao plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e 
ao plano de saneamento básico.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



48  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

8) PL 03057/2000

AUTOR
Bispo Wanderval (PL/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Inclui § 2º no art. 41 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

numerando-se como § 1º o atual parágrafo único.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto de Lei é o principal dentre um total de 31 proposições 
apensadas. A matéria foi remetida à Comissão Especial que, em 2007, 
aprovou o parecer favorável do Deputado Renato Amary (atualmente 
sem mandato), na forma de emenda substitutiva.  Atualmente, a 
matéria aguarda apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição visa modificar Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, que trata sobre o parcelamento do solo urbano. A partir da 
apresentação dos documentos previstos no Artigo 18 da lei referida, 
os loteamentos suburbanos de pequeno valor serão regularizados 
pelas Prefeituras Municipais, sem a necessidade de aprovação por 
outro órgão, ainda que localizados os lotes em região metropolitana.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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9) PL 03729/2004

AUTOR
Dep. Zezeu Ribeiro (PT/BA); Sen. Walter Pinheiro (PT/BA);

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV 

do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR); Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e de Finanças e Tributação 
(CFT), quanto ao mérito do projeto, e quanto à adequação financeira 
e orçamentária,  nesta última; e à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), quanto à constitucionalidade e juridicidade. 
Após as comissões, a matéria ainda será submetida à apreciação do 
Plenário da Câmara. Na CAPADR e CMADS, a proposição teve pare-
ceres favoráveis aprovados, na forma de substitutivos. Como tramita 
em regime de urgência, a matéria será analisada simultaneamente 
na CFT, onde já recebeu parecer pela aprovação e adequação finan-
ceira e orçamentária do Deputado Mauro Pereira (PMDB/RS), e na 
CCJC, onde aguarda a apresentação de parecer do relator, Deputado 
Marcos Rogério (DEM/RO). Além disso, a proposição já se encontra 
pronta para constar na pauta do Plenário da Câmara. Se aprovado na 
Câmara, a matéria segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Dispõe que para a instalação de obra, empreendimento ou ativi-
dade potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, 
será exigido Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), com ampla 
publicidade; regulamentando a Constituição Federal de 1988. A ela-
boração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), nos termos 
do artigo 14 da proposição, deve ser confiada a equipe multidiscipli-
nar, habilitada nas respectivas áreas de atuação, cuja equipe técnica 
deve ter um ou mais coordenadores, registrados no Cadastro Técnico 
Nacional de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, os quais 
serão os responsáveis técnicos pelo EPIA. O trabalho de coordenação 
deverá ser registrado no respectivo conselho profissional. A proposta 
conhecida como ‘Lei Geral do Licenciamento Ambiental’ tem como 
objetivo definir parâmetros gerais que devem ser cumpridos por 
empreendedores no caso de obras com risco ambiental. A medida 
não exclui a competência de estados e municípios em elaborar nor-
mas específicas para que o licenciamento se adapte à realidade local. 
Segundo o texto aprovado na CMADS, de autoria do Deputado Ricardo 
Trípoli (PSDB/SP), os estudos de impacto ambientais (EIA/Rima) pas-
sam a ser exigidos apenas após a análise do risco que a obra repre-
senta ao meio ambiente. Na avaliação do potencial de dano, os téc-
nicos devem medir o grau de resiliência do terreno (capacidade de 
recuperar-se de prejuízo ambiental) e projetar os impactos conforme 
o tamanho do empreendimento. Já para as obras que necessitem 
de estudos de impacto prévio, o texto prevê que a decisão sobre a 
licença seja tomada por colegiado composto por, no mínimo, três 
profissionais da área de meio ambiente vinculados à autoridade licen-
ciadora, ou pelo conselho de meio ambiente.

Para facilitar a obtenção da licença ambiental nas obras de baixo 
risco ambiental, o substitutivo prevê o processo simplificado, como 
a substituição do complexo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) por 
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análise ambiental menos completa, e a supressão de etapas do licen-
ciamento: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO). O texto determina que a autoridade responsável pelo 
licenciamento exija instrumentos de prevenção de danos ambien-
tais para a realização da obra, desde que seja expressamente jus-
tificada. Hoje os instrumentos de prevenção a desastres ambientais 
podem ser solicitados pelos licenciadores sem a justificativa técnica. 
Dentre os instrumentos preventivos, destaca-se a presença de téc-
nico ou equipe especializada para garantir o cumprimento das nor-
mas ambientais e a elaboração do balanço de emissões de gases de 
efeito estufa.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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10) PL 01739/2007

AUTOR
Paulo Teixeira (PT/SP); Zezéu Ribeiro (PT/BA); Nilson Pinto (PSDB/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Introduz dispositivos sobre a sustentabilidade do ambiente cons-

truído na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

Tendo sido distribuído a mais de três comissões que apreciariam o 
mérito do projeto, a matéria aguarda a criação de Comissão Especial 
pela Mesa da Câmara destinada a analisar o projeto. Se aprovada pela 
comissão especial, a proposição seguirá para revisão pelo Senado 
Federal sem a necessidade de ser apreciado pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera o Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 - e estabelece a elaboração de plano de sustentabilidade 
do ambiente construído para municípios com mais de cem mil habi-
tantes que incorpore soluções para projeto, construção e reciclagem 
das edificações com utilização de materiais sustentáveis, qualidade 
ambiental, eficiência energética, racionalização de uso da água e 
impermeabilização do solo.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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11) PL 06429/2009

AUTOR
José Airton Cirilo (PT/CE)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o 

Código Civil, para ampliar o período de garantia das obras de infraes-
trutura e de pavimentação de estradas e vias urbanas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 6429/2009 tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 1292/1995 que ‘Altera a Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, insti-
tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências.’ O PL 1292/1995 trata-se do projeto principal de 
uma lista  de 207 projetos. Tendo sido aprovado pelo Senado Fede-
ral, o PL 1292/1995 recebeu parecer pela rejeição na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) bem como na 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A matéria e seus apensados 
encontram-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) onde é aguardada a apresentação de parecer pelo 
relator, Deputado Evandro Gussi (PV/SP). Como recebeu pareceres 
pela rejeição, quanto ao mérito, a matéria e seus apensados serão 
ainda analisados pelo Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO 

O Projeto de Lei tem como objetivo ampliar de cinco para seis anos 
a garantia das obras de infraestrutura, e de pavimentação de estradas 
e vias urbanas. Além da obrigatoriedade de que empresa responsável 
pela construção da obra também realize reparos, e os serviços de 
manutenção que se fizerem necessários nesse período.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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12) PL 06462/2009 PLS 00205/2008

AUTOR
Senador Renato Casagrande

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA
Modifica a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga 
a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências; 
para determinar que o planejamento para a prestação de serviços 
de saneamento básico inclua sistemas de redução da velocidade de 
escoamento de águas pluviais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pelo Senado Federal, a proposição foi remetida 
à Câmara dos Deputados para revisão, onde foi distribuída às Comissões 
de Desenvolvimento Urbano (CDU), para o parecer de mérito, e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para o parecer de constituciona-
lidade ou juridicidade. A matéria tramita em caráter conclusivo, estando 
dispensada a análise do plenário da Câmara. Na CDU, foi aprovado pare-
cer favorável da deputada Rosane Ferreira (PV/PR). Na CCJC, o projeto 
aguarda a apreciação do parecer do Deputado Hildo Rocha (PMDB/MA) 
com voto pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. Se aprovado 
sem emendas, o projeto segue à sanção. Caso haja emendas, o texto 
retorna para análise do Senado quanto às alterações realizadas.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera requisitos para a elaboração de Plano Diretor. Esta-
belece exigências para a elaboração de plano específico para a drena-
gem e manejo das águas pluviais urbanas, determinando que o pla-
nejamento para a prestação de serviços de saneamento básico inclua 
sistemas de redução da velocidade de escoamento de águas pluviais; 
determina que a União atuará supletivamente no mapeamento das 
áreas de risco, apoiando as demais entidades da federação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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13) PL 07023/2010

AUTOR
Deputado Rodovalho (PP/DF)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta parágrafo ao art. 618 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, que institui o Código Civil, de forma a ampliar para dez anos 
a garantia das obras de infraestrutura e pavimentação de estradas e 
vias urbanas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 7023/2010 tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 1292/1995 que ‘Altera a Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da constituição federal, institui 
normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências. O PL 1292/1995 trata-se do projeto principal em 
uma lista de 207 projetos’. Tendo sido aprovado pelo Senado Fede-
ral, o PL 1292/1995 recebeu parecer pela rejeição na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) bem como na 
Comissão de Finanças e Tributação  (CFT). A matéria e seus apensados 
encontram-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) onde é aguardada a apresentação de parecer pelo 
relator, Deputado Evandro Gussi (PV/SP). Como recebeu pareceres 
pela rejeição, quanto ao mérito, a matéria e seus apensados serão 
ainda analisados pelo Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei amplia a vigência para dez anos, da garantia das 
obras infraestrutura e pavimentação de estradas e vias urbanas. 
Segundo o autor do projeto “com a vigência desse novo prazo de 
garantia, certamente ocorrerão significativas mudanças nas defini-
ções técnicas e na durabilidade das obras públicas de pavimentação, 
refletindo-se em uma maior economia para o Poder Público”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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14) PL 00132/2011

AUTOR
Weliton Prado (PT/MG)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Altera a Lei nº 9.503, de 1997, para estabelecer como diretriz na 

pavimentação de vias públicas o emprego de massa asfáltica produ-
zida com borracha de pneus inservíveis.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 
O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-

volvimento Sustentável (CMADS), de Viação e Transportes (CVT), de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para analisar a constitu-
cionalidade e juridicidade da materéria, em caráter terminativo. A 
CMADS aprovou o relatório do Deputado Giovani Cherini (PDT/RS), 
pela rejeição. Na CVT, foi aprovado por unanimidade o parecer pela 
aprovação, do Deputado Zoinho (PR/RJ). Na CCJC foi aprovado parecer  
pela constitucionalidade e juridicidade do Deputado Sarney Filho. A 
matéria aguarda apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados, 
caso seja aprovada será remetida ao Senado Federal.

ENTENDA O PROJETO 
O Projeto de Lei estabelece como diretriz na pavimentação de vias 

públicas o emprego de massa asfáltica produzida com borracha de 
pneus inservíveis.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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15) PL 00953/2011

AUTOR
Bruna Furlan (PSDB/SP)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Dispõe sobre o uso de material permeável na pavimentação de 

estacionamentos abertos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

Após ser apresentada, a proposição foi apensada ao PL 2457/2011, 
tendo sido a matéria principal encaminhada para revisão da Câmara 
dos Deputados. Nesta Casa, a proposição foi distribuída às comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS); Minas e 
Energia (CME) e Desenvolvimento Urbano (CDU), quanto ao mérito; à 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC) quanto à constitucionalidade e juridicidade da proposi-
ção, estando a mesma sujeita à apreciação conclusiva das comissões, 
dispensada a análise pelo Plenário. Na CMADS foi aprovado parecer 
favorável, com substitutivo, da Deputada Marina Santanna (PT/GO); 
na CME foi aprovado parecer favorável do Deputado Paulo Maga-
lhães (PSD/BA), com emenda e na CDU foi aprovado parecer favorá-
vel do Deputado Heuler Cruvinel (PSD/GO), com substitutivo. Na CFT 
é aguardada a apreciação do parecer, da Deputada Tia Eron (PRB/
BA), pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do 
PL 2457/2011 e demais apensados, bem como da emenda da CME e 
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dos Substitutivos da CMADS e CDU. Caso a redação final do texto apro-
vado pela Câmara contenha alterações em relação ao texto aprovado 
pelo Senado, a matéria retorna a esta Casa apenas para análise das 
alterações realizadas pela Câmara. Se a proposição for aprovada na 
forma como recebida pelo Senado, segue para sanção.

ENTENDA O PROJETO

Projeto de Lei determina na pavimentação de estacionamentos 
abertos, o uso de asfalto poroso, concreto poroso, blocos de concreto 
vazado ou outro material permeável em pelo menos 80% (oitenta 
por cento) da sua extensão.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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16) PL 01776/2011

AUTOR
Deputado Heuler Cruvinel (DEM/GO)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispondo sobre 

a pavimentação das vias de circulação dos parcelamentos urbanos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto de Lei tramita apensado ao PL 3057/2000. A proposi-
ção principal foi remetida à Comissão Especial, onde em 2007 foi 
aprovado parecer favorável do Deputado Renato Amary (PMDB/
SP), na forma de emenda substitutiva, não tendo havido manifes-
tação quanto ao PL 1776/2011. Atualmente, o projeto principal, 
PL 3057/2000, e seus apensados aguardam apreciação do Plenário 
da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição determina que as vias de circulação dos diferentes 
tipos de  parcelamento urbano sejam asfaltadas ou recebam tra-
tamento que apresente resistência e durabilidade equivalentes ou 
superiores à pavimentação asfáltica.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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17) PL 02117/2011

AUTOR 
Deputado Penna (PV/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Dispõe sobre a criação do Plano de Desenvolvimento Energético 

Integrado e do Fundo de Energia Alternativa.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS); Minas e Energia (CME); Finanças e 
Tributação (CFT), quanto ao mérito e à adequação financeira e orça-
mentária, e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter 
terminativo, quanto à constitucionalidade, juridicidade e mérito do 
projeto, sem a necessidade de apreciação pelo Plenário da Câmara. Na 
CMADS é aguardada a apresentação do parecer do Deputado Rodrigo 
Martins (PSB/PI). Se aprovado nas comissões, o projeto segue para 
apreciação do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto pretende instituir Plano de Desenvolvimento Energético 
Integrado, com o objetivo de articular a atuação coordenada da União, 
Estados e Municípios, com a participação da iniciativa privada, para 
promover o aumento da produção dos biocombustíveis, maior apro-
veitamento das fontes alternativas renováveis e aumento da eficiên-
cia energética, propiciando a geração de empregos. Na consecução 
do Plano, participarão centros de pesquisa das universidades e con-
cessionárias de serviços públicos. É proposta ainda a criação do Fundo 
de Energia Alternativa para financiamento dos programas e projetos 
relacionados à execução do Plano, que contaria com recursos orça-
mentários, arrecadados por intermédio da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos e da Reserva Global de Reversão.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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18) PL 02775/2011

AUTOR
Deputado Penna (PV/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Dispõe que as empresas potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos ambientais possuam responsável técnico em meio ambiente 
em seu quadro de funcionários ou consultoria técnica equivalente.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio (CDEICS); Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (CMADS); Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP), quanto ao mérito, e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade 
e juridicidade. Na CDEICS foi aprovado parecer pela rejeição do pro-
jeto, do Deputado Antonio Balhmann (PSB/CE), e na CMADS parecer 
pela rejeição do Deputado Valdir Colatto (PMDB/SC). Atualmente a 
matéria aguarda a designação de relator na CTASP. Se aprovado na 
Câmara, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria determina que as empresas que desenvolvem ativida-
des potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais 
possuam técnicos em meio ambiente em seu quadro de funcionários 
ou consultoria técnica equivalente, os quais abrangem os técnicos em 
formação profissional qualificada em problemas ecológicos e ambien-
tais, de nível médio ou superior. O projeto também dispõe que são ati-
vidades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambien-
tais as relacionadas no Anexo VIII - rol das atividades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais - da Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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19) PL 03252/2012 PLS 0432/2011

AUTOR
Senadora. Ana Rita (PT/ES)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano, e a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o sanea-
mento básico, para estimular a adoção de medidas voltadas para o 
amortecimento e a retenção das águas pluviais em áreas urbanas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovado pelo Senado Federal, a proposição foi reme-
tida à Câmara dos Deputados para revisão. Na Casa, o projeto foi 
apensado ao Projeto de Lei 6462/2009 e distribuído às Comissões 
de Desenvolvimento Urbano (CDU), e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC). O texto tramita em caráter terminativo nas comis-
sões, estando dispensada análise do Plenário da Câmara. Na CDU, foi 
aprovado parecer pela rejeição, da deputada Rosane Ferreira (PV/
PR). Na CCJC, o projeto aguarda apreciação de parecer do relator, 
Deputado Hildo Rocha (PMDB/MA), pela constitucionalidade, juridici-
dade do PL 6462/2009, principal, e pela inconstitucionalidade do PL 
3252/2012, apensado. Se aprovado parecer pela inconstitucionali-
dade da matéria, a mesma será arquivada. 
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ENTENDA O PROJETO
O projeto altera, além da Lei de Saneamento Básico, a Lei nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 
No primeiro caso, introduz o inciso VIII no art. 9º, prevendo a implan-
tação de sistemas de captação de águas pluviais em cada lote urbano, 
e acrescenta novo artigo (59-A), especificando o percentual de reten-
ção, na ausência da disciplina do dispositivo anterior. No segundo 
caso, inclui, como outros requisitos obrigatórios da legislação munici-
pal, a definição do percentual máximo de impermeabilização do solo 
e do excedente percentual máximo de chuvas que pode ser carreado 
para a rede pública.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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20) PL 05546/2013

AUTOR
Paulo Feijó (PR/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a criação do Selo Cidade Sustentável.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

A matéria foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), 
para análise de mérito, e de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), 
para análise de adequação jurídica e constitucional. Na CDU foi apro-
vado parecer pela rejeição, do Deputado Leopoldo Meyer (PSB/PR). 
Na sequência, a matéria seguiu para a CMADS, onde aguarda, atual-
mente, apresentação de parecer do relator, Deputado Luiz Lauro Filho 
(PSB/SP). Caso receba parecer pela aprovação, quanto ao mérito, na 
CMADS, o projeto perderá seu caráter conclusivo e deverá obrigato-
riamente ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em 
virtude das manifestações divergentes quanto ao projeto. Se rece-
ber parecer pela rejeição, na Comissão de Meio Ambiente, a matéria 
ficará sujeita ao arquivamento. 
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ENTENDA O PROJETO

A matéria propõe a criação do Selo Cidade Sustentável, concedido 
pelo órgão ambiental federal competente, às cidades com mais de 
20 mil habitantes que apresentem, no mínimo, 12m2 de área verde 
por habitante, bem como deem destinação adequada a 100% dos 
resíduos sólidos urbanos. O projeto também prevê a regulamentação 
das suas disposições em até 108 dias, bem como a sua vigência, que 
será dada na data de sua publicação. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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21) PL 05713/2013

AUTOR
Deputado Sergio Zveiter (PSD/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Institui o Programa Empresa Consciente, com a concessão de 

incentivos fiscais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS); Desenvolvimento Urbano (CDU); 
Finanças e Tributação (CFT), quanto ao mérito e à adequação finan-
ceira e orçamentária; e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade, juridicidade e 
mérito do projeto, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. 
Na CMADS, o projeto aguarda a apresentação de parecer pela Depu-
tada Tereza Cristina (PSB/MS), relatora da matéria. Se aprovado nas 
comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Dispõe o projeto, em seu artigo 2º,  que “A pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real poderá deduzir, do imposto devido, os dispên-
dios efetivamente realizados no período de apuração em favor dos 
seguintes projetos, próprios ou de terceiros:(...) II – projetos de arqui-
tetura e urbanismo ecológicos: projetos de eco vilas, casas solares e 
de edifícios verdes, projetos paisagísticos e urbanísticos de preserva-
ção do verde incorporado à fachada e terreno de empresas, indústrias 
e redes varejistas, e projetos de filtros industriais e correlatos;

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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22) PL 05851/2013

AUTOR
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre edificações nas margens das faixas de domínio das 

rodovias federais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Viação e Transporte (CVT); 
Desenvolvimento Urbano (CDU); e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade, juri-
dicidade e mérito do projeto, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Na CVT, foi aprovado parecer favorável, na forma de texto 
substitutivo, do Deputado Diego Andrade (PSD/MG). Na CDU, foi apro-
vado parecer favorável, na forma do substitutivo da CVT, do Deputado 
Carlos Marun (PMDB/MS). Na CCJC é aguardada a apresentação de 
parecer pelo relator, Deputado Valtenir Pereira (PMDB/MT). Se apro-
vado na CCJC, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que ‘Fica assegurado o direito de permanência 
das edificações, para fins comerciais ou não, na reserva de faixa não-
-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado das faixas de domínio 
das rodovias federais’, ficando este direito aplicável apenas às edifi-
cações existentes antes das assinaturas dos contratos de concessão 
de exploração de cada rodovia. Segundo o autor do projeto ‘Muitos 
estão sendo prejudicados com ações judiciais por parte das concessio-
nárias que pedem a reintegração de posse das áreas compreendidas 
na reserva de faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada 
lado das faixas de domínio das rodovias federais. A faixa de domínio 
é a base de uma pista e nela ficam os canteiros, os acostamentos 
e a sinalização da faixa de segurança até o alinhamento das cercas 
que separam a estrada dos imóveis próximos à via. A partir da faixa 
de domínio, conta-se ainda mais quinze metros, onde ainda não é 
permitido construir. Mas há de se observar que muitas edificações se 
encontram há anos instaladas nessas áreas de quinze metros, muito 
antes da assinatura dos contratos de concessão de exploração de 
rodovia com o governo federal e que agora estão sujeitas a desapro-
priação, injustamente. Cabe ressaltar que essas edificações, para fins 
comerciais ou não, não colocam em risco a segurança e a vida de 
usuários das rodovias. Assim, famílias comuns e comerciantes estão 
prestes a ter suas propriedades, adquiridas com muito esforço e sacri-
fício, perdidas sem nenhuma indenização como contrapartida.’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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23) PL 06207/2013

AUTOR
Deputado Walter Feldman (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 

o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 11.977, de 
7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha 
Vida e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as dire-
trizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a 
circulação de pedestres e ciclistas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), e Viação e Transporte (CVT), quanto ao mérito; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à 
constitucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Ple-
nário da Câmara. Na CDU, foi aprovado parecer favorável do Deputado 
Paulo Foletto (PSB/ES), com emenda. Na CVT foi apresentado parecer 
pela aprovação, com substitutivo, pelo Deputado Julio Lopes (PP/RJ). 
Dada a aprovação de requerimento de audiência pública apresentado 
pelo Deputado Hugo Leal (PSB/RJ), o projeto foi retirado de pauta até 
que a audiência ocorra. Se aprovado nas comissões, o projeto segue 
para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
Urbano (6.766, de 1979) para incluir as vias de ciclofaixas e ciclovias 
entre as vias de circulação contempladas no critério de infraestrutura 
básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declara-
das por lei como de interesse social (ZHIS). Também, os desenhos 
do Projeto de Loteamento deverá conter, pelo menos, entre outros 
aspectos, o sistema de vias com a respectiva hierarquia, nele incluídas 
ciclovias ou ciclofaixas. A matéria também altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para incluir, entre as diretrizes norteadoras do planejamento 
e construção das vias terrestre nacionais, o atendimento ao direito de 
todo pedestre a uma locomoção segura e digna, por meio de equi-
pamentos públicos adequados e a garantia de fácil deslocamento e 
acessibilidade. Nesse intuito, o projeto expande a competência dos 
órgãos e entidades executivos de trânsito municipais em planejar, 
projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, 
de pedestres e de mobilidade, e de animais, e promover o desenvol-
vimento da circulação e da segurança de ciclistas. Propõe-se, ainda, 
alterações na Lei que institui o Programa Minha Casa, Minha Vida, no 
sentido de incluir, entre os critérios que devem ser observados para a 
implantação de empreendimentos no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Urbana (PNHU), a infraestrutura básica que inclua vias 
de acesso, com ciclovias ou ciclofaixas, iluminação pública e solução 
de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita 
ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica, e 
dá outras providências.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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24) PL 07818/2014

AUTOR
Deputado Geraldo Resende (PMDB/MS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece a Política Nacional de Captação, Armazenamento e 

Aproveitamento de Águas Pluviais e define normas gerais para sua 
promoção.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS); Desenvolvimento Urbano (CDU); e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, 
quanto à constitucionalidade e juridicidade do projeto, dispensada a 
apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CMADS, o projeto aguarda a 
apreciação do parecer favorável, na forma de texto substitutivo, do 
Deputado Rodrigo Martins (PSB/PI), relator da matéria. Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.

ENTENDA O PROJETO

O projeto institui a Política Nacional de Captação, Armazenamento 
e Aproveitamento de Águas Pluviais, a qual entrará em vigor em 
consonância com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política 
Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Desenvolvimento 
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Urbano, a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacio-
nal de Saúde. O projeto determina os objetivos da Política, define o 
que são águas pluviais servidas e reuso direto planejado das águas 
pluviais servidas; define as entidades sujeitas a implantar a captação, 
armazenamento e aproveitamento das águas pluviais - entre elas 
elenca os empreendimentos, cuja construção e manutenção provo-
quem a impermeabilização do solo em área superior a mil metros 
quadrados e os empreendimentos que envolvam parcelamento do 
solo para fins urbanos e os condomínios implantados em municípios 
com mais de 100.000 (cem mil) habitantes, município com histó-
rico de problemas de enchentes associadas à excessiva imperme-
abilização do solo, comprovados por Avaliação de Danos da Defesa 
Civil, municípios que integrem região metropolitana ou aglomeração 
urbana, instituídas por lei complementar estadual;  município com 
histórico de seca, comprovados por Avaliação de Danos da Defesa 
Civil; as edificações que tenham consumo de volume igual ou superior 
a 20.000 (vinte mil) litros de água por dia;  e os edifícios e os empre-
endimentos públicos. O projeto também determina que a captação, 
o armazenamento e o aproveitamento das águas pluviais, em edifi-
cações e em empreendimentos são itens obrigatórios para a aprova-
ção de projetos de construção públicos e privados, em área urbana 
e rural, destinados aos usos habitacionais, agropecuários, industriais, 
comerciais e de serviços, inclusive quando se tratar de edificações de 
interesse social.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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25) PL 00127/2015

AUTOR
Deputado João Fernando Coutinho (PSB/PE)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 11.977 de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 127/2015 tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 2117/2011 que ‘Dispõe sobre a criação do Plano de Desenvol-
vimento Energético Integrado e do Fundo de Energia Alternativa’. O 
PL 2117/2011 trata-se do projeto principal de uma árvore de 46 pro-
jetos que seguem sua tramitação. O projeto foi distribuído às Comis-
sões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS); 
Minas e Energia (CME); Finanças e Tributação (CFT), quanto ao mérito 
e adequação financeira e orçamentária; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), quando à constitucionalidade e juridicidade do 
projeto, encontrando-se dispensada a apreciação pelo plenário da 
Câmara. Na CMADS, é aguardada a apresentação de parecer pelo 
Deputado Rodrigo Martins (PSB/PI). Se aprovado nas comissões, a 
proposição segue diretamente para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e dá outras providências, 
para prever que as unidades habitacionais sejam equipadas com pla-
cas fotovoltaicas, transformando energia solar em energia elétrica, 
sem prejuízo da cobrança da tarifa social de energia elétrica.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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26) PL 00663/2015

AUTOR
Deputado Julio Lopes (PP/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre norma geral relativa à medição de consumo de água 

nas novas unidades de edificações residenciais e comerciais de cará-
ter condominial.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Defesa do Consumidor 
(CDC), de Desenvolvimento Urbano (CDU) e Constituição e Justiça e 
de Cidadania quanto à análise da constitucionalidade e juridicidade da 
matéria. Na CDC, o projeto aguarda a apreciação do relatório favorá-
vel da Deputada Eliziane Gama (PPS/MA) à proposição, bem como de 
seus apensados, na forma de uma emenda substitutiva. Se aprovado 
nas comissões, o projeto será remetido ao Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O presente projeto visa tornar obrigatório nas edificações de 
condomínios residenciais e comerciais, a instalação de hidrô-
metros individuais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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27) PL 01227/2015

AUTOR
Deputada Iracema Portella (PP/PI)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes 

e bases da educação nacional, para dispor sobre a acessibilidade ao 
sistema escolar das pessoas portadoras de deficiência ou com mobi-
lidade reduzida.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU); de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD); 
de Educação (CE), para análise de mérito; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitu-
cionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Na CDU, foi aprovado parecer favorável, na forma de texto 
substitutivo, do Deputado Marcos Abrão (PPS/GO). Na CPD, é aguar-
dada a apresentação de parecer da relatora, Deputada Érika Kokay 
(PT/DF). Se aprovado nas comissões, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que “Para a concessão de autorização de fun-
cionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público, 
os estabelecimentos de ensinos públicos ou privados de qualquer 
nível, etapa ou modalidade deverá comprovar: I - o cumprimento 
das regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunica-
ção e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT e na legislação específica”. Além disso, prevê que a concepção 
e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos dos esta-
belecimentos de ensino públicos ou privados de qualquer nível, etapa 
ou modalidade devem atender aos princípios do desenho universal, 
tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT e a legislação específica.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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28) PL 01675/2015

AUTOR
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Torna obrigatória a utilização de patamares mínimos de água de 

reúso por plantas industriais e prédios comerciais que se instalarem 
em regiões de baixa precipitação pluviométrica.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e de Minas e Energia (CME), quanto ao mérito; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Na CDU, foi aprovado parecer favorável do Deputado José 
Nunes (PSD/BA) e na CME parecer favorável do Deputado João Cas-
telo (PSDB/MA). Na CCJC, o projeto aguarda apresentação de parecer 
pelo relator, Deputado Osmar Serraglio (PMDB/PR). Se aprovado nas 
comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que ‘a utilização de água de reúso é pré-requisito 
para a obtenção de alvará de funcionamento por novas edificações 
destinadas ao funcionamento de plantas industriais e de prédios 
comerciais em regiões de baixa precipitação pluviométrica’. Serão 
ainda definidos em regulamento ‘os critérios de  enquadramento das 
edificações, considerando-se ao menos os aspectos: porte econô-
mico da empresa, área construída, natureza do processo produtivo ou 
comercial, consumo de água, volume e parâmetros de qualidade dos 
efluentes produzidos  e disponibilidade de fornecimento de água de 
reuso  no entorno; os percentuais mínimos de utilização de água de 
reuso  nessas edificações; e os limites de precipitação pluviométrica 
anual e sazonais nas regiões de baixa precipitação pluviométrica’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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29) PL 01794/2015

AUTOR: 
Deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, para incluir, entre o 

conteúdo mínimo do plano diretor, normas de verticalização e ocu-
pação para redução de impactos ambientais por meio da instalação 
de coberturas vegetadas (telhados verdes) e reservatórios de águas 
pluviais em edifícios.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi inicialmente distribuído às Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS); Desenvolvi-
mento Urbano (CDU); e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade, juridicidade do 
projeto, sem a necessidade de apreciação pelo Plenário da Câmara. 
Na CMADS foi aprovado, em outubro de 2016, parecer pela rejei-
ção do projeto, do Deputado Daniel Coelho (PSDB/PE). Caso o pro-
jeto também seja rejeitado na CDU, ele será arquivado, se não for  
apresentado recurso no prazo regimental. Se aprovados pareceres 
favoráveis nas demais comissões, o projeto seguirá para apreciação 
do plenário e, posteriormente, para revisão pelo Senado Federal. Na 
CDU é aguardada a apresentação de parecer da relatora, Deputada 
Dâmina Pereira (PSL/MG).
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ENTENDA O PROJETO

O projeto objetiva alterar o Estatuto da Cidade, para incluir, entre o 
conteúdo mínimo do Plano Diretor, normas de verticalização e ocupa-
ção para redução de impactos ambientais por meio da instalação de 
coberturas vegetadas (telhados verdes) e reservatórios de águas plu-
viais em edifícios. Neste sentido, a aprovação de novos projetos tam-
bém ficaria condicionada à satisfação das normas de verticalização e 
ocupação. O projeto ainda prevê que Lei municipal específica poderá 
estabelecer prazo para que os responsáveis por edifícios existentes 
que se enquadrem nas obrigações estabelecidas apresentem projeto 
de execução de telhados verdes e reservatórios de águas pluviais 
ou relatório técnico circunstanciado, assinado por profissional com-
petente, que ateste a inviabilidade técnico-operacional da medida.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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30) PL 02776/2015

AUTOR
Deputado Victor Mendes (PV/MA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação sistemas de apro-

veitamento de aguas pluviais e de reuso de águas residuais e ainda 
a obrigatoriedade de instalação de painéis para captação de ener-
gia solar em todas as novas edificações executadas com recursos 
da União.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Assim que foi apresentado, o PL 2776/2015 foi apensado ao 
PL 2117/2011 que ‘Dispõe sobre a criação do Plano de Desenvolvi-
mento Energético Integrado e do Fundo de Energia Alternativa’, pas-
sando a tramitar em conjunto com este. O PL 2117/2011 trata-se 
do projeto principal de uma lista de 46 projetos, não tendo ainda 
sido apreciado por nenhuma das comissões às quais foi distribuída. 
Neste sentido, quanto ao mérito, o projeto, e seus apensados, serão 
apreciados pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (CMADS), Minas e Energia (CME), e de Finanças e Tributa-
ção (CFT), devendo esta última ainda analisar o projeto quanto a sua 
adequação financeira e orçamentária. O projeto ainda será analisado 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) quanto 
à constitucionalidade e juridicidade, estando dispensada a apreciação 
do plenário. Se aprovado em todas as comissões, o projeto e seus 
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apensados, entre eles o PL 2776/2015, seguem para apreciação do 
Senado Federal. Na CMADS é aguardada a apresentação do parecer 
do Deputado Rodrigo Martins (PSB/PI).

ENTENDA O PROJETO

O projeto determina que todas as edificações executadas a par-
tir da promulgação da presente Lei, com recursos da União ou das 
agências federais de crédito, deverão obrigatoriamente proceder à 
instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de 
reuso de águas residuais, bem como deverão  obrigatoriamente uti-
lizar a energia solar, como fonte alternativa de geração de energia, 
de modo a abastecer no mínimo 50% (cinquenta por cento) da ener-
gia consumida pela edificação. O projeto também estabelece que 
somente nos casos de comprovada inviabilidade técnica ou excessiva 
onerosidade econômica, atestada por documentos elaborados por 
profissional idôneo e habilitado, as exigências constantes nesta lei 
poderão ser dispensadas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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31) PL 02831/2015

AUTOR
Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 11.124, de 2005, e a Lei nº 11.977, de 2009, para 

incluir a obrigatoriedade de instalação de biblioteca pública e salas 
de estudos nos projetos de conjuntos habitacionais financiados pelo 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse social (FNHIS) ou implan-
tados no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Educação (CE), Desenvol-
vimento Urbano (CDU) e de Finanças e Tributação (CFT), todas quanto 
ao mérito da proposição, e nesta última quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade, 
dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CE é aguar-
dada a apreciação do parecer pela aprovação do relator, Deputado 
Pedro Fernandes (PTB/MA), na forma de substitutivo. Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto estabelece que os conjuntos habitacionais financiados 
pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e aque-
les implementados no âmbito do Programa Nacional de Habitação 
Urbana (PNHU) deverão incorporar, obrigatoriamente, a instalação de 
biblioteca pública e salas de estudos entre os equipamentos públicos 
comunitários mínimos. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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32) PL 03147/2015

AUTOR 
Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e a Lei 13.146, 

de 6 de julho de 2015, para estabelecer que as praias urbanas deve-
rão dispor de acessos adaptados para permitir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD), 
para análise de mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridi-
cidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CDU, foi 
aprovado parecer favorável, na forma de texto substitutivo, da Depu-
tada Luizianne Lins (PT/CE) e na CPD foi aprovado parecer favorável, 
na forma do substitutivo da CDU, do Deputado Otavio Leite (PSDB/
RJ). Na CCJC é aguardada a designação de relator. Se aprovado nas 
comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto modifica o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a 
Lei 10.098/2000, que ‘estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de defici-
ência ou com mobilidade reduzida’, incluindo artigos para determinar 
que as praias urbanas devem dispor de acessos adaptados para per-
mitir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. No substitutivo adotado pela CDU, de autoria da 
Deputada Luizianne Lins (PT/CE), foi acatada ‘sugestão realizada pelo 
Colegiado de atribuir ao poder público local a incumbência de asse-
gurar a completa fruição das praias urbanas, incluindo acesso à faixa 
de areia e ao mar, pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, por meio do fomento ou da promoção direta de programas 
e projetos de acessibilidade nesses espaços’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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33) PL 03162/2015

AUTOR
Deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº. 11.977, de 7 de Julho de 2009 que dispõe sobre o 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a regularização fundiá-
ria de assentamentos localizados em áreas urbanas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento 
Urbano (CDU), de Finanças e Tributação (CFT), quanto a adequação 
financeira e orçamentária; e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) para análise acerca da constitucionalidade e juridicidade da 
matéria. Na CDU a matéria aguarda a apresentação de parecer do 
relator, Deputado Carlos Marun (PMDB/MS). Caso o projeto seja apro-
vado nas Comissões, será remetido ao Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A referida proposição tem como intuito alterar a Lei nº 11.977, de 
7 de Julho de 2009, que fomenta o Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). Para a participação na primeira faixa do programa o teto 
será de três salários mínimos. No caso de inadimplência das parcelas, 
a Caixa Econômica Federal (CEF) será responsável pela alienação fidu-
ciária do bem imóvel em questão.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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34) PL 03408/2015 PLS 00523/2013

AUTOR
Senador Pedro Taques (PDT/MT)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998; e dá outras providências, para acrescentar a proi-
bição de descarte irregular de resíduos ou rejeitos em vias públicas, 
na forma da legislação local.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovado pelo Senado Federal, o projeto foi recebido 
pela Câmara dos Deputados, para revisão, e distribuído para apre-
ciação das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável (CMADS); Desenvolvimento Urbano (CDU); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à consti-
tucionalidade e juridicidade do projeto, dispensada a apreciação pelo 
Plenário da Câmara. Na CMADS, foi aprovado, em outubro de 2016, 
parecer favorável, na forma de texto substitutivo, do Deputado Luiz 
Lauro Filho (PSB/SP), relator da matéria. Na CDU, em dezembro de 
2016, foi aprovado parecer favorável do Deputado Toninho Wands-
cheer (PROS/PR), na forma do substitutivo da CMADS. Atualmente, 
na CCJC é aguardada a designação de relator. Caso sejam acatadas as 
alterações propostas no substitutivo da CMADS, o projeto será sub-
metido novamente à análise do Senado, sua casa iniciadora, apenas 
quanto às alterações realizadas na Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto acrescenta o art. 47-A à lei que institui a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos para proibir o descarte irregular de resíduos 
ou rejeitos em vias públicas. Além disso, o projeto determina que o 
Distrito Federal e os Municípios regulamentem a forma correta de 
descarte e estabeleçam sanções pecuniárias a pessoas físicas e jurí-
dicas pelo descumprimento do disposto no caput, sem prejuízo das 
competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios para a regulação de atividades específicas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



102  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

35) PL 03637/2015 PLS 00388/2014

AUTOR
Senador Acir Gurgacz (PDT/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera as Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, (Estatuto da 

Terra) e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para suprimir 
a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) no parcelamento do solo urbano.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido recebido do Senado Federal, o projeto foi distribuído 
na Câmara dos Deputados para análise das Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR); Desen-
volvimento Urbano (CDU) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) em regime de prioridade, não sendo necessária a apreciação 
pelo Plenário da Casa. Na primeira comissão, foi aprovado parecer 
favorável do Deputado Carlos Henrique Gaguim (PTN/TO). Na CDU, 
foi aprovado relatório favorável do relator, Deputado Alberto Filho 
(PMDB/MA). Atualmente, a matéria aguarda designação de relator 
na CCJC. Caso seja aprovado nesta última comissão, quanto aos aspec-
tos de constitucionalidade e juridicidade, sem modificações, o projeto 
será remetido à sanção presidencial.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) para deter-
minar a observância da legislação de parcelamento do solo urbano 
na formação de núcleos de colonização urbanos e caracterizar como 
parcelamento do solo urbano a divisão de imóvel rural que resulte 
em imóveis de área inferior a do módulo rural, bem como autorizar 
o loteamento de imóveis rurais para fins de urbanização ou formação 
de sítios de recreio, mediante aprovação do INCRA. O projeto também 
altera a Lei que dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano (Lei 
nº 6.766/1979) para vedar o parcelamento do solo urbano em zona 
rural e definir como zona rural a porção do território municipal não 
abrangida pelas zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbaniza-
ção específica. O projeto ainda considera urbano o parcelamento de 
imóvel rural para formação de imóveis de área inferior à do módulo 
de propriedade rural de que trata o art. 65 da Lei nº 4.504, de 30 de 
novembro de 1964.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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36) PL 03876/2015

AUTOR
Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece normas para elaboração do cadastro territorial dos 

municípios e dá outras providencias.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), quanto ao mérito; Finanças e Tributação (CFT), quanto ao 
mérito e à adequação financeira e orçamentária; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à consti-
tucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Na CDU foi aprovado parecer favorável do Deputado Tenente 
Lúcio (PSB/MG). Na CFT, é aguardada a apresentação de relatório do 
relator designado, Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES). Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto de lei institui normas para a elaboração do Cadastro Ter-
ritorial (CT), a ser desenvolvido no âmbito municipal. O CT será emba-
sado no levantamento dos limites de cada parcela cadastral e deve ser 
utilizado como referência básica para qualquer atividade de sistemas 
de informações ou representações geoespaciais do Município, além 
de contemplar tanto as áreas de ambiente urbano quanto as áreas 
de ambiente natural, quando ainda existirem. Segundo a proposta, 
parcela cadastral é a menor unidade do CT, definida como uma parte 
contígua da superfície terrestre com regime jurídico único. O texto 
considera parcela cadastral toda e qualquer porção a ser cadastrada 
da superfície do Município, devendo ser atribuído a cada parcela um 
código identificador único e estável, que, uma vez atribuído a uma 
parcela, não pode ser reutilizado para a identificação de qualquer 
outra unidade cadastral. Está previsto que unidades territoriais, como 
lotes, glebas, vias públicas, praças, lagos e rios podem ser modeladas 
por parcelas cadastrais’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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37) PL 04060/2015

AUTOR
Deputado Sarney Filho (PV/MA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre coleta, escoamento e aproveitamento da água prove-

niente do processo de condensação de aparelhos de ar condicionado, 
e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), 
quanto ao mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), 
em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade, 
dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CDU foi apro-
vado parecer favorável, na forma de texto substitutivo, do Deputado 
Silvio Torres (PSDB/SP) e na CMADS foi aprovado parecer favorável, 
na forma do substitutivo da CDU, do relator, Deputado Luiz Lauro Filho 
(PSB/SP). Na CCJC é aguardada a designação de relator. Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição torna obrigatória a coleta, o escoamento e o apro-
veitamento da água proveniente do processo de condensação de 
aparelhos de ar condicionado, projetados para o exterior das edifi-
cações, em prédios e edificações públicas, particulares, filantrópicas 
e comerciais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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38) PL 04108/2015

AUTOR
Deputado Marcelo Belinati (PP/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera o texto do caput e do parágrafo único do art. 7º, da Lei 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para instituir a obrigatorie-
dade da reserva de vagas de estacionamento em condomínios para 
pessoas com deficiência que importe em dificuldade de locomoção.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD), 
quanto mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em 
caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade do 
projeto, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara dos Depu-
tados. Na CDU, foi aprovado parecer favorável, na forma de substitu-
tivo, do Deputado João Paulo Papa (PSDB/SP). Na CPD, é aguardada 
a apresentação de parecer da relatora designada, Deputada Dorinha 
Seabra Rezende (DEM/TO). Se aprovado pelas comissões, o projeto 
segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera o artigo 7º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, de forma a prever que ‘em todas as áreas 
de estacionamento de veículos, localizadas em condomínios de qual-
quer natureza, vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas 
vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres ou elevado-
res, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas 
com deficiência que importe dificuldade de locomoção’. Dispõe ainda 
que as referidas vagas deverão ser em número equivalente a um por 
cento do total, no caso dos condomínios residenciais ou comerciais, 
e dois por cento do total, nos demais casos, garantida, no mínimo, 
uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas 
de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. No 
substitutivo aprovado na CDU, do Deputado João Paulo Papa, optou-
-se por aplicar a regra às vagas de uso comum em condomínios, “na 
esteira do princípio da legislação atual que prevê a reserva para as 
áreas e espaços de uso públicos”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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39) PL 04162/2015

AUTOR
Marcelo Belinati (PP/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta o parágrafo único no art. 57 da Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, para determinar que as empresas que comercializam 
roupas deverão ter ao menos um provador adaptado para pessoas 
com deficiência.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS); Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CPD), para análise de mérito; e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), quanto à constitucio-
nalidade e juridicidade, estando dispensada a análise do projeto pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados. Na CDEICS foi aprovado o parecer 
favorável, com substitutivo, do Deputado Covatti Filho (PP/RS). Na 
CPD, é aguardada a designação de relator. Caso seja aprovada por 
todas as comissões, a matéria segue para o Senado Federal sem a 
necessidade de análise pelo Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto modifica o texto da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
nº 13.146/2015) para determinar que os estabelecimentos que 
comercializam roupas, vestuários e confecções em geral estão sujei-
tos às mesmas determinações que as demais edificações públicas e 
privadas de uso coletivo, sendo, portanto, obrigados a adaptar, no 
mínimo, um de seus provadores para atendimento das pessoas com 
deficiência, que deverão ser construídos segundo as normas da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 9050 aplicáveis. 
Cabe destacar que o texto substitutivo aprovado na CDEICS prevê que 
a obrigatoriedade dos estabelecimentos disporem de provador adap-
tado aos deficientes deve recair apenas sobre aqueles com mais de 
120 (cento e vinte) metros quadrados. Segundo o relator, deve-se 
equilibrar o mérito do projeto com o cuidado de manter um conjunto 
de encargos aos pequenos negócios que eles possam suportar.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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40) PL 04615/2016

AUTOR
Deputado Dr. Jorge Silva (PROS/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece dire-

trizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências, 
para determinar que a alocação de recursos federais para obras esta-
duais e municipais seja condicionada à existência de projeto básico.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), e de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP), quanto 
ao mérito, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em cará-
ter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade. Na CDU, 
foi aprovado parecer pela rejeição do projeto, do Deputado Tenente 
Lúcio (PSB/MG). Na CTASP é aguardada a apresentação de parecer 
do Deputado Daniel Vilela (PMDB/GO). Dada a aprovação de relatório 
pela rejeição ao projeto na CDU, a matéria passará obrigatoriamente 
pelo Plenário da Câmara após a apreciação das comissões. Se apro-
vado na Câmara, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto pretende vedar a aplicação de recursos federais no 
financiamento de obras que não tenham projeto básico atualizado 
e aprovado pelos órgãos competentes. Segundo o autor do projeto, 
conforme o estudo “Burocracia e Entraves ao Setor de Saneamento”, 
elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, há diversos fato-
res que comprometem o desenvolvimento do saneamento no Brasil. 
Entre eles, destaca-se a baixa qualidade técnica dos projetos. Ainda 
segundo o parlamentar ‘a proposição visa a mudar esse panorama. 
Com a introdução do §8º no art. 50, ficará proibida a aplicação de 
recursos federais no financiamento de obras que não tenham pro-
jeto básico atualizado e aprovado pelos órgãos competentes. Dessa 
forma, apenas projetos tecnicamente viáveis receberão apoio finan-
ceiro, o que diminuirá o desperdício de recursos’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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41) PL 04888/2016

AUTOR
Deputado Cabo Daciolo (PTdoB/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que ‘orga-

niza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional’, para proi-
bir a construção de monumentos estrangeiros no Brasil.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Cultura (CCULT) e de 
Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC), devendo esta analisar ter-
minativamente a matéria quanto aos aspectos de constitucionalidade 
e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na 
CCULT é aguardada a apresentação de parecer da relatora, Deputada 
Luciana Santos (PCdoB/PE). Se aprovado na Câmara, o projeto segue 
para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto Altera o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 
que “organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacio-
nal”, para proibir a construção de monumentos estrangeiros no Brasil, 
desde que excedam a altura de 2 (dois) metros. Segundo o autor do 
projeto, Deputado Cabo Daciolo (PTdoB/RJ) vê-se atualmente uma 
propagação de monumentos estrangeiros que destoam de nossas raí-
zes históricas e culturais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



116  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

42) PL 05010/2016

AUTOR
Deputado Lúcio Vale (PR/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, tendo em vista 

aperfeiçoar as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Viação e Transporte (CVT); 
Desenvolvimento Urbano (CDU); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade, 
juridicidade e mérito do projeto, encontrando-se ainda sujeito à apre-
ciação do Plenário da Câmara. Na CVT foi aprovado parecer favorável, 
na forma de texto substitutivo, do Deputado Júlio Lopes (PP/RJ). Na 
CDU é aguardada a apresentação de parecer pelo relator, Deputado 
João Paulo Papa (PSDB/SP). Se aprovado nas comissões e no plená-
rio, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.

ENTENDA O PROJETO

O projeto promove alterações na Lei nº 12.587, de 3 de janeiro 
de 2012, que ‘Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana’, consoante estudos e debates realizados pelo Centro 
de Estudos e Debates Estratégico da Câmara dos Deputados (Cedes) 
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sobre o tema “Mobilidade Urbana” nos anos de 2014 e 2015. São 
sugeridos os seguintes ajustes na Lei de Mobilidade:  a referência 
expressa a calçadas e passagens de pedestres, elementos importan-
tes da infraestrutura urbana, que sempre tendem a ser negligencia-
dos nas ações governamentais; incluir nos princípios da Política de 
Mobilidade a concepção da mobilidade urbana sob a perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade, afastando o enfoque setorizado, 
que dificulta o avanço real da perspectiva do transporte urbano para o 
novo paradigma da mobilidade urbana; incluir nos princípios da Polí-
tica de Mobilidade a cooperação federativa; acrescentar nas diretrizes 
da Política de Mobilidade a integração e gestão compartilhada entre 
as cidades inclusas em regiões metropolitanas e outras aglomera-
ções urbanas; acrescentar nas diretrizes da Política de  Mobilidade 
a redução do número de deslocamentos nas cidades, por meio da 
aproximação entre os locais de moradia e os de emprego e serviço; 
na mesma perspectiva de integração com a política urbana, acres-
centar nas diretrizes da Política de Mobilidade a exigência de con-
trapartidas pelo ônus causado à mobilidade urbana, assim como a 
adoção de instrumentos de compensação pela valorização imobiliária 
decorrente da implantação da infraestrutura de transportes (value 
capture mechanisms); prever que a concessão de benefícios tarifários 
a uma classe ou coletividade de usuários nos serviços de transporte 
público coletivo deverá ser custeada com recursos financeiros espe-
cíficos previstos em lei, sendo vedado atribuir o referido custeio aos 
usuários do respectivo serviço público, retomando assim conteúdo 
que foi vetado na versão da Lei encaminhada à sanção presidencial.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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43) PL 05011/2016

AUTOR
Deputado Lúcio Vale (PR/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, autodenominada 

Estatuto da Cidade, para exigir análise de mobilidade urbana nos Estu-
dos de Impacto de Vizinhança.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU); e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter ter-
minativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade do projeto, sem 
a necessidade de apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CDU foi 
aprovado parecer favorável do Deputado Hildo Rocha (PMDB/MA). 
Atualmente, o projeto encontra-se na CCJC onde aguarda designação 
de relator. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para aprecia-
ção do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição, que altera o inciso V, do artigo 37, da Lei nº 10257, 
de 10 de julho de 2001 - o Estatuto da Cidade, inclui a exigência de 
análise de mobilidade urbana entre as questões a serem conside-
radas quando da elaboração dos Estudos de Impacto de Vizinhança. 
Segundo os autores do projeto, o moderno conceito de mobilidade 
urbana vai muito além da geração de tráfego e da demanda por 
transporte público, previstos no Estatuto da Cidade, e abarca todo o 
conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte (incluindo 
não motorizados), de serviços e de infraestruturas (incluindo vias, cal-
çadas, ciclovias e demais logradouros públicos).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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44) PL 05638/2016

AUTOR
Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para incluir, como 

condição à aplicação da Transferência do Direito de Construir, a neces-
sidade de que o imóvel urbano esteja em situação regular perante 
as normas de proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), quanto ao mérito; e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridi-
cidade do projeto, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. 
Na CDU foi aprovado parecer favorável do Deputado Angelim (PT/
AC), relator da matéria. Na CCJC é aguardada a designação de relator. 
Se aprovado nas comissões da Câmara, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Altera o Estatuto da Cidade, e estabelece que a lei municipal dará 
as condições relativas à aplicação da transferência do direito de cons-
truir, devendo constar, entre elas, a condição de que o imóvel urbano 
esteja em situação regular perante as normas de proteção do meio 
ambiente e do patrimônio cultural.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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45) PL 05658/2016

AUTOR
Deputado Julio Lopes (PP/RJ)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei n° 11.977 de 2009 para tornar obrigatória a instalação 

prévia de medidores individuais de consumo de água nas unidades 
habitacionais implantadas pelo Programa.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 5658/2016 segue sua tramitação apensado ao PL 663/2015, 
considerado principal. O PL 663/2015 foi distribuído às Comissões de 
Defesa do Consumidor (CDC); Desenvolvimento Urbano (CDU), quanto 
ao mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), quanto à 
constitucionalidade e juridicidade da proposição, estando dispensada 
a análise pelo Plenário. Na CDC, é aguardada a apreciação do relatório 
favorável, da Deputada Eliziane Gama (PPS/MA) ao projeto principal.  
Se aprovado nas comissões, o projeto segue para revisão do Senado 
Federal, dispensada a análise pelo Plenário da Câmara.



123CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO

O projeto visa que os residenciais do Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV) possuam hidrômetros individuais de consumo de 
água, para cada unidade habitacional. O autor da proposição. em 
sua justificação, ressalta que essa especificação já consta na Porta-
ria nº 146/2016 do Ministério das Cidades e salienta os problemas 
enfrentados pelos beneficiários do PMCMV com fornecimento de 
água em razão da inexistência de medidores individualizados. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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46) PL 05739/2016

AUTOR
Victor Mendes (PSD/MA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta os artigos 13, III, 20, ‘c’, parágrafo único ao art. 28 e pará-

grafo único ao art. 60 à Lei 12.305 (Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, de 2 de agosto de 2010, para incluir os resíduos extraordinários.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS), quanto ao mérito, e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Na CMADS é aguardada a apresentação de parecer do 
relator designado, Deputado Stefano Aguiar (PSD/MG). Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos com o fim 
de incluir nova classificação, quanto ao volume. Neste sentido, os resí-
duos seriam classificados em ‘ordinários’ ou ‘extraordinários’. Os pri-
meiros seriam os resíduos sólidos urbanos considerados em razão do 
volume gerado diário, que não excedam 60kgs ou 120l, por estabele-
cimento, comercial, industrial ou não, instituição ou entidade, pública 
ou privada, ou imóveis não residenciais. Por sua vez, os resíduos 
extraordinários são aqueles considerados em razão do volume gerado 
diário, que excedam 60kgs ou 120l, por estabelecimento, comercial, 
industrial ou não, instituição ou entidade, pública ou privada, ou imó-
veis não residenciais. A proposição ainda prevê que não será ces-
sada a responsabilidade dos geradores de resíduos extraordinários, 
os quais são responsáveis, integralmente, pelos resíduos produzidos 
e por sua destinação adequada, conforme o plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos aprovado pelo órgão ambiental competente.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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47) PL 06058/2016

AUTOR
Iracema Portella (PP/PI)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 11.977, de 2009 (Programa Minha Casa, Minha Vida - 

PMCMV), para dispor sobre a implantação de calçadas ecológicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), quanto ao mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade e juridi-
cidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CDU, é 
aguardada a apresentação de parecer da relatora designada, Depu-
tada Dâmina Pereira (PSL/MG). Se aprovado nas comissões, o projeto 
segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição altera a Lei nº 11.977, de 2009 (Programa Minha 
Casa, Minha Vida - PMCMV), para implantar calçadas ecológicas. Na 
justificação a autora menciona a falta de tratamento paisagístico 
e de vegetação nos bairros onde residem famílias de baixa renda, 
além da homogeneidade visual das casas e prédios, e da aridez das 
áreas livres.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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48) PL 06139/2016

AUTOR
Augusto Carvalho (SD/DF)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a redação do parágrafo único do art. 1º, inclui o inciso XIX 

no art. 2º e o § 5º, alíneas ‘a’ a ‘g’, no art. 40, todos da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, para inserir a Sustentabilidade Urbana como 
um dos objetivos expressos do Estatuto das Cidades e atribuir-lhe 
um conceito.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 1739/2001, que ‘Introduz dispositivos sobre a sustentabilidade 
do ambiente construído na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.’ 
O PL 1739/2011 trata-se do projeto principal de uma árvore de 16 
projetos que seguem sua tramitação. Tendo sido distribuído a mais 
de quatro comissões que apreciariam o mérito do projeto principal, é 
aguardada a criação de Comissão Temporária pela Mesa da Câmara 
destinada a analisar o projeto e seus apensados. Se aprovada pela 
comissão temporária, a proposição segue para revisão pelo Senado 
Federal sem a necessidade de ser apreciado pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto de Lei insere no Estatuto da Cidade o conceito de Susten-
tabilidade Urbana. A realização deste conceito, por sua vez, depende 
de se pensar uma educação ambiental voltada para essa temática, 
segundo o autor do projeto. Além disso, acrescenta parágrafo pre-
vendo que o Plano Diretor observará a “Delimitação de uma rede 
social para estimular a sociabilidade, o comprometimento, a respon-
sabilidade, visando fortalecer o vínculo da população e de associa-
ções representativas dos vários segmentos da comunidade com o seu 
ambiente; Densidades e concentrações de usos para racionalização e 
integração de redes de infraestrutura; Oferta de serviços e usos que 
atendam às necessidades, sem demandar a utilização de um meio de 
transporte, e variedade tipológica de moradias; Conectividade, mobi-
lidade e acessibilidade; Governança territorial e ambiental; Existência 
de áreas com natureza intocada em uma distância de caminhada 
razoável dos assentamentos humanos; Educação ambiental (N.R.)”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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49) PL 06227/2016

AUTOR
Deputada Mariana Carvalho (PSDB/RO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de aque-

cimento de água por meio de energia solar e de captação e reapro-
veitamento de águas pluviais em prédios de propriedade da União, e 
dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Assim que foi apresentado, o PL 6227/2016 foi apensado ao 
PL 2117/2011 que ‘Dispõe sobre a criação do Plano de Desenvolvi-
mento Energético Integrado e do Fundo de Energia Alternativa’, pas-
sando a tramitar em conjunto. O PL 2117/2011 trata-se do projeto 
principal de uma lista de 46 projetos, não tendo ainda sido apreciado 
por nenhuma das comissões às quais foi distribuída. Neste sentido, 
quanto ao mérito, o projeto será apreciado pelas Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), Minas e Energia 
(CME), e de Finanças e Tributação (CFT), devendo esta última ainda 
analisar o projeto quanto a sua adequação financeira e orçamentária. 
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC) quanto à constitucionalidade e juridicidade, 
estando dispensada a apreciação do plenário. Se aprovado em todas 
as comissões, o projeto e seus apensados, entre eles o PL 6227/2016, 
seguem para apreciação do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Estabelece que todos os prédios de propriedade dos Poderes da 
União, bem como as edificações cuja construção ou reforma sejam 
financiadas com recursos provenientes de entidades federais ou do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), deverão obrigato-
riamente dispor de sistemas que possibilitem a captação e aprovei-
tamento das águas pluviais; o reúso da água tratada; a utilização de 
energia solar, como fonte principal ou auxiliar, para a geração de 
energia, iluminação de ambientes e aquecimento de água.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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50) PL 06403/2016

AUTOR: 
Deputado Marco Maia (PT/RS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 

o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá 
outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 6403/2016 foi apensado ao PL 3162/2015, principal, pas-
sando em tramitar em conjunto. O projeto principal foi distribuído às 
Comissões de Desenvolvimento Urbano (CDU), de Finanças e Tributa-
ção (CFT) quanto a adequação financeira e orçamentária, e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para análise acerca da cons-
titucionalidade e juridicidade da matéria. Na CDU a matéria aguarda 
o relatório do Deputado Carlos Marun (PMDB/MS). Caso o projeto e 
seus apensados sejam aprovados nas Comissões, serão remetido ao 
Senado Federal.



133CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei tem como intuito alterar diferentes normativos, 
tendo como alvo o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). As 
modificações visam os aspectos de regularização fundiária, de regis-
tros públicos, de incorporação de imóveis e de tributação. Ademais, a 
proposição menciona a subvenção econômica aos beneficiários que 
residem em Municípios de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, 
através de oferta pública de recursos ou operações de repasse.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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51) PL 06529/2016

AUTOR
Deputado Pedro Uczai (PT/SC)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 12. 587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as dire-

trizes da Política de Mobilidade Urbana, para conferir nova atribuição 
aos Municípios.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Após ser apresentada a proposição foi apensada ao PL 5010/2016 
que - altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, tendo em vista 
aperfeiçoar as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O 
projeto principal foi distribuído às Comissões de Viação e Transporte 
(CVT); e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter termi-
nativo, quanto à constitucionalidade, juridicidade e mérito do projeto, 
encontrando-se ainda sujeito à apreciação do Plenário da Câmara. Na 
CVT foi aprovado parecer favorável, na forma de texto substitutivo, do 
Deputado Júlio Lopes (PP/RJ). Na CDU é aguardada a apresentação 
de parecer pelo relator, Deputado João Paulo Papa (PSDB/SP). Se 
aprovado nas comissões e no plenário, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei altera as diretrizes da Política de Mobilidade 
Urbana, para que os Municípios assegurem a iluminação nos pontos 
de embarque e desembarque de passageiros do transporte   público 
coletivo urbano.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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52) PL 06619/2016

AUTOR
Deputado Julio Lopes (PP/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dá nova redação ao § 1º do art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, para estabelecer a obrigatoriedade do sistema de modela-
gem da informação da construção, identificado pela sigla inglesa BIM 
- Building Information Model, na confecção de projetos executivos de 
obras e serviços de engenharia contratados pelos órgãos e entidades 
da administração pública, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Finanças e Tributação 
(CFT), para analisar o mérito, adequação financeira e orçamentária 
e de Constituição Justiça e Cidadania (CCJC),  quanto à constituciona-
lidade e juridicidade da matéria, ambas em caráter terminativo. Na 
CFT o projeto aguarda a designação de relator. Caso os pareceres das 
Comissões sejam favoráveis, a proposição seguirá para a revisão do 
Senado Federal, dispensada a análise do Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

Segundo o autor do projeto, “Nos países em que é adotado, o sis-
tema BIM (“Building Information Model”) vem assegurando extrema 
racionalidade na execução de obras e serviços de engenharia por 
parte da administração pública. O mais recente exemplo vem da Itá-
lia, país que se tornou referência em construção civil depois da ade-
são ao modelo.”

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



138  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

53) PLC 00036/2015 PL 00985/2015 

AUTOR
Deputado Domingos Neto

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA 
Altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 

modificar as penas previstas para o crime de pichação de edificação 
ou monumento urbano.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados, a proposição foi 
remetida ao Senado Federal, onde foi distribuída à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), estando ainda sujeita à apreciação 
do Plenário. Atualmente, o projeto aguarda a designação de rela-
tor na CCJ. Se aprovado sem modificações, segue para sanção. Caso 
sejam aprovadas emendas, a matéria retorna para análise da Câmara 
quanto às alterações realizadas.
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ENTENDA O PROJETO

Altera a pena do crime de pichação de edificação ou monumento 
urbano e prevê pena de prestação de serviços à comunidade pelo 
prazo máximo de cinco meses, preferencialmente em ações de con-
servação de edificações, patrimônio ou vias públicas, bem como 
reparação de dano à vítima. Em caso de reincidência, a pena seria 
aplicada pelo prazo máximo de 10 meses.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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54) PLS 00382/2011

AUTOR
Senador Vital do Rego (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais que especifica.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Assuntos Econômi-
cos (CAE) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), 
que apreciará terminativamente a matéria, encontrando-se dispen-
sada a análise pelo Plenário do Senado. Na CAE, foi aprovado parecer 
favorável, com emenda, do ex-Senador Douglas Cintra, na forma de 
substitutivo. Na CDH é aguardada a apreciação do parecer favorável 
do Senador Flexa Ribeiro (PSDB/BA), na forma do texto aprovado 
na CAE. Se aprovado o relatório, a proposição segue para análise da 
Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO 

A proposição estabelece que os shopping centers terão, obrigato-
riamente em sua área de lazer, além de brinquedos comuns, outros 
adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Se 
transformada em Lei, esta entra em vigor na data de sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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55) PLS 00123/2012

AUTOR
Jorge Viana, Luiz Henrique e outros

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação per-

manente e em áreas de reserva legal, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei foi distribuído para as Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), Agricultura e Reforma Agrária (CRA), Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), e Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), 
em decisão terminativa. Atualmente, a proposição encontra-se na CCJ 
onde aguarda designação de relator. Se aprovado nas comissões, o 
projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados, sem necessi-
dade de apreciação pelo Plenário do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preser-
vação permanente e em áreas de reserva legal, e dá outras provi-
dências; institui a figura jurídica da Área Rural Consolidada, definida 
como área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 
22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias e atividades agros-
silvipastoris; estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal 
deverão implantar programas de regularização ambiental de posses e 
propriedades rurais com o objetivo de adequar as áreas rurais conso-
lidadas aos termos da lei; dispõe que durante o processo de regulari-
zação ambiental, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado 
e serão suspensas as sanções decorrentes de infrações cometidas 
antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vege-
tação em áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente 
e áreas de uso restrito; estabelece que os proprietários ou possuido-
res de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, 
respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação 
em vigor à época em que ocorreu a supressão, ficam dispensados 
de promover a recomposição, compensação, ou regeneração para os 
percentuais exigidos nesta lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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56) PLS 00408/2012

AUTOR
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para 
alargar a faixa não edificável ao longo das águas correntes e dormen-
tes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle (CMA), em caráter terminativo, sendo 
dispensada a apreciação do Plenário. Na CDR, foi aprovado parecer, 
do Senador José Pimentel (PT/CE), pela rejeição do projeto e pela 
aprovação do PLS 66/2014, que tramita em conjunto. Atualmente, as 
matérias aguardam apreciação do parecer do relator na CMA, Senador 
Valdir Raupp (PMDB/RO), pela aprovação do PLS 66/2014, na forma 
de texto substitutivo, e rejeição do PLS 408/2012. Se aprovado o 
relatório, o PLS 408/2012 será arquivado e o PLS 66/2014 seguirá 
para revisão pela Câmara dos Deputados. 
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
Urbano (Lei nº 6.766/1979) para dobrar para 30 (trinta) metros de 
cada lado a extensão obrigatória de faixa não edificável ao longo das 
águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das 
rodovias e ferrovias. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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57) PLS 00191/2013

AUTOR: 
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistemas de apro-

veitamento de água da chuva na construção de prédios públicos bem 
como sobre a utilização de telhados ambientalmente corretos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Serviços de Infraestrutura 
(CI), e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA), a qual possui decisão terminativa, dispensada a análise 
pelo Plenário.  Na CI foi aprovado parecer favorável, com emenda, 
do Senador Inácio Arruda. Na CMA é aguardada a análise do parecer 
favorável ao projeto e à emenda da CI do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB/SP). Sendo aprovado, seguirá para revisão da Câmara 
dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O texto dispõe que os projetos de novas edificações de propriedade 
da União deverão prever a instalação de sistemas de aproveitamento 
de águas de chuva a serem consumidas nas edificações, bem como 
a utilização de telhados ambientalmente corretos. Neste sentido, 
entendem-se como telhados ambientalmente corretos os que cola-
borarem para evitar o aquecimento global, ou seja, telhados verdes 
com grama ou jardim plantado, os que utilizam telhas metálicas cla-
ras, os que são pintados com tinta branca ou os que forem pintados 
com tinta não branca com pigmentações especiais. Estabelece que 
os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas 
em áreas urbanas para fins não potáveis são fornecidos pela NBR 
15.527 (ABNT, 2007). Dispõe que todo edital de licitação de obras 
de construção de prédio público mencionará, expressamente, a obri-
gatoriedade de instalação de sistema de aproveitamento de águas 
de chuvas, bem como a obrigatoriedade da utilização de telhados 
ambientalmente corretos. Estabelece que as disposições da Lei não 
se aplicam quando, por meio de estudo por profissional habilitado, 
ficar comprovada a inviabilidade técnica de instalação do sistema.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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58) PLS 00065/2014

AUTOR
Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da Cidade), 

para dispor sobre o consórcio imobiliário como forma de viabilização 
de planos urbanísticos e instituir a requisição de imóveis para regu-
larização, prevenção e recuperação de áreas insalubres, de risco ou 
atingidas por desastres.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE), de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo (CDR), cabendo à última a decisão termi-
nativa, não sendo necessária, portanto, a apreciação pelo Plenário do 
Senado Federal. Na CAE foi aprovado parecer favorável do Senador 
Wilder Morais (PP/GO). Atualmente, é aguardada a designação de 
relator na CCJ. Caso seja aprovado em todas as comissões, o projeto 
segue para a Câmara dos Deputados para revisão.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera o Estatuto da cidade - Lei nº 10.257, de 2001 
-  para dispor sobre o consórcio imobiliário como forma de viabili-
zação de planos urbanísticos. Institui a requisição de imóveis para 
regularização, prevenção e recuperação de áreas insalubres, de risco 
ou atingidas por desastres. Define consórcio imobiliário e estabelece 
que deverão ser adquiridos pelo fundo específico todos os direitos 
reais ou possessórios incidentes sobre os imóveis, públicos e priva-
dos, localizados na área de abrangência do plano. Dispõe que o fundo 
específico atuará por delegação do Poder Público municipal e será 
gerido por instituição administradora selecionada mediante licitação. 
Estabelece que o fundo específico reger-se-á subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 1993 (Licitações e Contratos). 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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59) PLS 00013/2015

AUTOR
Senador Humberto Costa (PT/PE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, (Política Nacional de 

Recursos Hídricos) e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei de 
Saneamento Básico) para promover o uso de fontes alternativas de 
abastecimento de água.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Por oportunidade de aprovação de requerimento de tramitação 
conjunta ao projeto em questão, este foi redistribuído às Comissões 
de Assuntos Econômicos (CAE), de Assuntos Sociais (CAS) e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), 
em decisão terminativa. Atualmente a matéria aguarda apreciação de 
novo requerimento de apreciação conjunta, pelo Plenário do Senado 
Federal, que, se aprovado, pode provocar nova redistribuição. Se apro-
vada nas comissões, a matéria  segue para a Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 
nº 9.433/1997) e a Lei de Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 
2007) para estipular que nenhuma água de boa qualidade deverá ser 
utilizada em atividades que tolerem águas de qualidade inferior, salvo 
quando houver elevada disponibilidade hídrica. Além disso, o projeto 
determina que as metas previstas para os programas e projetos dos 
Planos de Recursos Hídricos devem compreender fontes alternativas 
de abastecimento de água, como água de reúso e água de chuva.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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60) PLS 00015/2015

AUTOR
Senador Ivo Cassol (PP/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a regularização fundiá-
ria de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-
-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nº 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 
de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória nº 2.197/43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras pro-
vidências, para determinar a exigência de sistemas de captação de 
águas pluviais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

No Senado Federal, a matéria foi distribuída às Comissões de 
Assuntos Econômicos (CAE), de Serviços de Infraestrutura (CI) e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA), cabendo a esta a decisão terminativa sobre a matéria. Atual-
mente, o projeto aguarda apresentação de parecer do relator, Sena-
dor Wilder Morais (PP/GO) na CAE. Caso sejam aprovados pareceres 
favoráveis, sobretudo em sua comissão terminativa, a matéria segue 
para a Câmara dos Deputados, sem a necessidade de análise do Ple-
nário do Senado.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei 
nº 11.977/2009) para determinar que a implantação de empreen-
dimentos no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana 
(PNHU) deverá observar, entre outros critérios, a adequação ambien-
tal do projeto, atendida, sem prejuízo de outros fatores, a obrigato-
riedade da implantação de sistemas de coleta, armazenagem e uso 
de águas pluviais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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61) PLS 00024/2015

AUTOR: 
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de sistemas de 

coleta, armazenagem e uso de águas pluviais e de reúso de águas 
residuais em edificações executadas com recursos da União.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi encaminhada à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), em decisão 
terminativa, estando dispensada a deliberação do Plenário.  A maté-
ria aguarda a deliberação do requerimento de tramitação conjunta no 
Plenário. Caso o requerimento seja aprovado, poderá haver uma nova 
distribuição da matéria nas comissões da Casa. 
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que as edificações de uso administrativo, industrial 
ou comercial, públicas ou privadas, a serem executadas com recursos 
da União ou das agências federais de crédito ou fomento, próprios 
ou por elas geridos, deverão conter sistemas de coleta, armazena-
gem e uso de águas pluviais bem como de reuso de águas residuais. 
Neste sentido, “as exigências constantes do caput somente poderão 
ser dispensadas nos casos de inviabilidade técnica ou de excessiva 
onerosidade econômica, atestadas em laudo elaborado por profissio-
nal habilitado’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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62) PLS 00051/2015

AUTOR
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera as Leis nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga 
a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, e nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências, para instituir normas sobre o abastecimento 
de água por fontes alternativas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle (CMA), cabendo a esta última decisão terminativa, 
não sendo necessária, portanto, a apreciação pelo Plenário do Senado 
Federal. Na CCJ foi aprovado parecer do Senador José Medeiros (PSD/
MT), favorável ao projeto. Em virtude da aprovação de requerimento 
de tramitação conjunta com o PLS 58/2016, o projeto também 
deverá ser analisado pela  Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 
Atualmente, a matéria aguarda apreciação de novo requerimento de 
tramitação conjunta, em plenário. 
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ENTENDA O PROJETO

Altera os arts. 3º, 5º, 19 e 45, e acrescenta o art. 45-A à Lei de 
Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), e altera o art. 40 do Esta-
tuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), para regular o abastecimento 
de água por fontes alternativas, tais como água de reúso e água 
de chuva, determinando sua inclusão em Plano Diretor e no plano 
de saneamento básico, exceto a exclusividade no abastecimento de 
água pela rede pública. A intenção da proposta, segundo o autor, é 
elevar a disponibilidade hídrica e reduzir o consumo de água potável 
para fins não potáveis.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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63) PLS 00189/2015

AUTOR
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a denominação e a redenominação de logradouros, 

obras, serviços e monumentos públicos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte (CE) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cabendo a 
esta a decisão terminativa da proposição. Na CE foi aprovado pare-
cer favorável, com duas emendas, do Senador Lasier Martins (PDT/
RS). Na CCJ é aguardada a distribuição da matéria. Depois de conclu-
ída a apreciação pelas comissões, a matéria segue para a Câmara 
dos Deputados, sem a necessidade de ser apreciada pelo Plenário 
do Senado.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, 
serviços e monumentos públicos, exigindo que seja estabelecida por 
lei caso atestada a alta relevância histórico-cultural pelo órgão de 
preservação do patrimônio histórico-cultural da União ou dos demais 
entes federativos. Segundo o autor, o projeto abre a possibilidade de 
participação popular. Isso se daria por meio da realização de consultas 
e audiências públicas com representantes comunitários, organizações 
e associações onde se situem tais obras, serviços ou monumentos. A 
proposta também prevê que essas homenagens poderão se dar por 
meio de iniciativa popular.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



160  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

64) PLS 00317/2015

AUTOR
Senador Dário Berger (PMDB/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de cap-

tação de energia solar e de sistema de captação, armazenamento e 
utilização de águas pluviais na construção de novos prédios públicos 
para a utilização em atividades que não necessitem de água potável.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ); e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-
lização e Controle (CMA), cabendo à última decisão terminativa, não 
sendo necessária sua apreciação pelo Plenário do Senado Federal. Na 
CCJ, é aguardada a apresentação de relatório pelo Senador Lindbergh 
Farias (PT/RJ). Se aprovada nas comissões, a matéria segue para revi-
são da Câmara dos Deputados, não sendo necessária a apreciação 
pelo Plenário do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria estipula que prédios públicos utilizarão sistema de cap-
tação, armazenamento e utilização de águas pluviais e sistema de 
captação de energia solar a serem consumidos nas edificações, sendo 
que os materiais e as instalações utilizados na implantação dos sis-
temas de deverão atender às normas técnicas brasileiras aplicáveis. 
Além disso, o projeto determina que os editais de licitação de obras 
de construção de prédios públicos devem prever a instalação das 
estruturas objeto da matéria.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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65) PLS 00324/2015

AUTOR
Senador DONIZETI NOGUEIRA (PT/TO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Institui obrigatoriedade para as novas construções, residenciais, 

comerciais, e industriais, público ou privado, a inclusão no projeto 
técnico da obra, item referente a captação de água da chuva e seu 
reuso não potável e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle (CMA), que se manifestará terminativa-
mente sobre a proposição, dispensando deliberação do Plenário. Na 
CDR foi aprovado o parecer favorável, com emendas, do Senador Gla-
dson Cameli (PP/AC). A proposição aguarda a apreciação de reque-
rimento de tramitação conjunta, em Plenário. Caso o requerimento 
seja aprovado, poderá haver uma nova distribuição da matéria nas 
Comissões da Casa. 
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ENTENDA O PROJETO

A proposição institui a obrigatoriedade para as novas edificações, 
sejam elas públicas ou privadas, de inclusão no projeto técnico da 
obra de item referente a captação e aproveitamento de águas plu-
viais e o seu reuso para fins não consuntivos em áreas em comuns. 
As construções já existentes, quando possível, deverão ser adequadas 
à nova lei de acordo com a viabilidade técnica e financeira. O projeto 
dispõe ainda que a emissão de cartas de habite-se para edificações, 
construídos a partir da entrada em vigor da lei, ficam condicionadas 
ao atendimento da nova lei. Segundo o autor do projeto “o objetivo 
da adequação legislativa contida no projeto de lei, visa reduzir o des-
perdício de água limpa estimulando seu reuso antes de enviá-la às 
redes de esgoto urbano. Como se sabe, o reuso reduz a demanda de 
água devido à substituição da água potável por uma água de qua-
lidade inferior em atividades de limpeza que não envolvam o con-
sumo direto”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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66) PLS 00654/2015

AUTOR
Senador Romero Jucá - PMDB/PE

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial 

para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e 
de interesse nacional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Após ter sido aprovado parecer favorável, com emendas, do Sena-
dor Blairo Maggi, na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional 
(CEDN), a matéria aguarda apreciação pelo Plenário do Senado Fede-
ral, dada a apresentação de recurso contra a apreciação terminativa 
da CEDN. A proposição tramita em regime de urgência e se aprovada 
em plenário segue para revisão pela Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto estabelece regras para o licenciamento ambiental espe-
cial de empreendimentos de infraestrutura estratégicos, os quais 
enquadram as obras de sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aero-
viário; portos e instalações portuárias; energia; telecomunicações e 
exploração de recursos naturais. Esses empreendimentos serão auto-
rizados por licença ambiental especial mediante estudos ambientais 
‘relativos aos aspectos ambientais definidos pelo órgão licenciador, 
com a participação do empreendedor e demais órgãos e entidades 
públicos, relacionados a localização, instalação, operação e ampliação 
de empreendimento de infraestrutura estratégico, exigidos e elabo-
rados à custa do empreendedor, necessários ao processo de licencia-
mento’. Segundo o projeto, “Os estudos ambientais necessários ao 
procedimento de licenciamento ambiental especial deverão ser rea-
lizados às expensas do empreendedor e por profissionais legalmente 
habilitados e registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental”. Ainda segundo a proposição “o 
empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos ambien-
tais previstos no caput serão responsáveis pelas informações apre-
sentadas, sujeitando-se, quando da prestação de informações falsas, 
inexatas ou imprecisas, às sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis”. A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Rela-
tório de Impacto no Meio Ambiente será realizada, às expensas do 
empreendedor, por equipe multidisciplinar, habilitada nas respectivas 
áreas de atuação e registrada no Cadastro Técnico Federal de Ativi-
dades e Instrumentos de Defesa Ambiental, devendo o trabalho de 
coordenação ser registrado no respectivo conselho profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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67) PLS 00745/2015

AUTOR
Senador Wilder Morais - PP/GO

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera as Leis nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da 

Cidade); nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano; nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que 
dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos urbanos; 
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia elétrica; e nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, que dispõe sobre a universalização do serviço 
público de energia elétrica; para harmonizar a distribuição de energia 
elétrica em baixa tensão com as políticas urbana e ambiental.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi inicialmente distribuído às Comissões de Serviços 
de Infraestrutura (CI); de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (CMA); e de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ), cabendo à última a decisão terminativa. Na CI, o Senador 
Armando Monteiro (PTB/PE) foi designado relator do projeto. A maté-
ria aguarda, atualmente, apreciação de requerimento de tramitação 
conjunta, em Plenário.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto qualifica como improbidade administrativa o forneci-
mento de energia elétrica a assentamento irregular sem projeto de 
regularização fundiária aprovado e anuência das autoridades ambien-
tais e urbanísticas competentes.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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68) PLS 00753/2015

AUTORA
Senadora Lídice da Mata - PSB/BA

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para tornar obri-

gatória a implantação de sistemas de reúso direto não potável nas 
instalações e infraestruturas de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário construídas com recursos da União e para exigir a 
adequação de novas edificações nas localidades onde houver siste-
mas de reúso.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria, a princípio, foi distribuída às Comissões de Serviços de 
Infraestrutura (CI), e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (CMA), sendo esta última responsável pela 
análise terminativa, não sendo necessária sua apreciação pelo Ple-
nário do Senado Federal. Na primeira comissão, o projeto recebeu 
parecer favorável do Senador Telmário Mota (fora de exercício), sem 
ter sido votado pelo colegiado. Em paralelo, a matéria aguarda apre-
ciação, pelo Plenário, de requerimento de tramitação conjunta com 
outro projeto. 
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei do Saneamento Básico - Lei nº 11.445, de 2007 -  para 
tornar obrigatória a implantação de sistemas de reuso direto não 
potável nas instalações e infraestruturas de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário construídas com recursos da União e para 
exigir a adequação de novas edificações nas localidades onde houver 
sistemas de reuso.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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69) PLS 00058/2016

AUTOR
Senador Jorge Viana - PT/AC

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Disciplina o abastecimento de água por fontes alternativas e altera 

as Leis nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana; nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administra-
tivas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída, inicialmente, às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos (CAE), 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (CMA). A matéria atualmente tramita em conjunto com o 
PLS 51/2015. Ambas aguardam apreciação de requerimento de tra-
mitação conjunta, o qual, se aprovado, poderá acarretar nova redistri-
buição pelas comissões da Casa.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto prevê que as novas edificações residenciais, comerciais, 
industriais e as edificações, públicas ou privadas, construídas com 
recursos da União ou das agências federais de crédito ou fomento 
próprios ou por elas geridos, deverão dispor de sistemas de abas-
tecimento por fontes alternativas e que estas exigências poderão 
ser dispensadas nos casos de inviabilidade técnica ou de excessiva 
onerosidade econômica, atestadas em laudo elaborado por profis-
sional habilitado ou em regiões com elevada disponibilidade hídrica 
atestada pelo respectivo órgão responsável pela gestão de recursos 
hídricos. A proposição ainda descreve responsável técnico como o 
“profissional legalmente habilitado para a instalação e operação de 
solução individual de abastecimento de água por fontes alternativas’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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70) PLS 00087/2016

AUTOR
Senador Raimundo Lira - PMDB/PB

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979; 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, para 
priorizar o atendimento a estabelecimentos de ensino e de saúde no 
planejamento e na implantação dos serviços e ações de saneamento 
básico.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo (CDR), de Educação, Cultura e Esporte (CE) e de Assun-
tos Sociais (CAS), a qual apreciará terminativamente o projeto, não 
sendo necessária apreciação pelo Plenário do Senado Federal. Atu-
almente, a matéria aguarda apresentação de parecer pelo relator, 
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AM), na CDR. Caso receba parecer 
pela aprovação em todas as comissões, inclusive na comissão termi-
nativa, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (Lei nº 11.445/2007) para determinar que deve-
rão ser priorizados planos, programas e projetos que visem à implan-
tação e ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas 
áreas ocupadas por populações de baixa renda e nas áreas dotadas 
de estabelecimentos de ensino e de saúde.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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71) PLS 00253/2016

AUTOR
Senador Telmário Mota - PDT/RR

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamentos 

de energia elétrica renovável em novas construções de residências 
familiares e de órgãos públicos quando utilizarem financiamento com 
recursos públicos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Serviços de Infraestru-
tura (CI), em caráter terminativo, dispensada a apreciação do Ple-
nário. Tendo sido aprovado parecer favorável na CI, a matéria será 
remetida para revisão da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria considera ainda resultante de fonte renovável a energia 
elétrica gerada a partir de pequenas centrais hidroelétricas ou por 
fonte eólica, solar, maremotriz e biomassa. De acordo com a pro-
posta, serão obrigados a utilizar energia com essas características: 
as edificações de prédios públicos quando submetidos a reforma; os 
imóveis alugados pelo poder público; os imóveis construídos para 
abrigar órgãos públicos; e os imóveis residenciais novos do programa 
Minha Casa, Minha Vida.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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72) PLS 00279/2016

AUTOR
Senador Romário - PSB/RJ

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), para determinar que projetos e tipologias constru-
tivas adotados em programas habitacionais públicos ou subsidiados 
com recursos públicos considerem os princípios do desenho universal.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH), e de Serviços de Infraestrutura (CI), em 
decisão terminativa, dispensada a deliberação do Plenário do Senado. 
A proposição encontra-se na CE onde é aguardada a apresentação de 
relatório pelo Senador Cristovam Buarque (PPS/DF). Caso seja apro-
vada nas Comissões, a matéria será encaminhada para análise da 
Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO 

A matéria altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para estabe-
lecer que a definição de projetos e adoção de tipologias construtivas 
devem levar em conta os princípios do desenho universal. Em sua 
justificativa, o autor cita sua surpresa com o veto parcial ao inciso II 
do art. 32, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, que determinava a observância 
dos princípios do desenho universal em projetos arquitetônicos e nas 
tipologias construtivas adotadas em programas habitacionais públicos 
ou subsidiados com recursos públicos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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73) PLS 00465/2016

AUTOR
Senador Lindbergh Farias - PT/RJ

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre 

o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a regularização 
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá 
outras providências

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída para apreciação das Comissões de 
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), de Assuntos Econômicos (CAE) e de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJC) em caráter terminativo, dispensada a apre-
ciação do Plenário do Senado Federal. Na CDR, o projeto aguarda 
designação de relator. Caso seja aprovado nas Comissões, a matéria 
será encaminhada para revisão da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto tem como intuito alterar diferentes normativos, tendo 
como alvo o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). As modi-
ficações visam os aspectos de regularização fundiária, de registros 
públicos, de incorporação de imóveis e de tributação. Ademais, a pro-
posição menciona a subvenção econômica aos beneficiários que resi-
dem em Municípios de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, através 
de oferta pública de recursos ou operações de repasse. Segundo o 
autor do projeto, o texto visa “resolver entraves de natureza opera-
cional do programa e garantir melhores condições de manutenção 
da população beneficiada nos locais de residência”. Pela proposta, os 
terrenos adquiridos para uso comercial poderiam ser doados ao con-
domínio residencial ou à prefeitura, que administraria a exploração 
econômica desses espaços. “Também é possibilitado o financiamento 
de equipamentos públicos de educação, saúde e outros complemen-
tares à habitação, condicionado à existência de compromisso prévio 
da administração pública estadual, municipal ou distrital em assumir 
a operação”, segundo o parlamentar.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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ANOTAÇÕES
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GRUPO 2: Desenvolvimento Profissional em 
Arquitetura e Urbanismo

A Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do 
CAU/ BR acompanha atualmente, no Congresso Nacional, a tramita-
ção de 44 (quarenta e quatro) novas proposições legislativas acerca 
de temas que envolvem administração pública – como licitações e 
obras públicas -  finanças e relações de trabalho; 4 (quatro) proposi-
ções legislativas acerca de temas que envolvem a educação, o ensino 
e a formação dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo; 9 (nove) 
proposições legislativas acerca de temas que abordam diretamente 
o exercício profissional dos arquitetos e urbanistas e 6 (seis) proposi-
ções legislativas sobre a regulamentação de novas profissões corre-
latas à arquitetura e urbanismo, bem como sobre matérias que abor-
dem os estatutos, estrutura e contribuições devidas aos Conselhos de 
Fiscalização Profissional.

Na sequência são apresentados os textos explicativos das proposi-
ções mencionadas, por subtemas.   
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SUBTEMA  
Administração, 

Finanças e Relações 
de Trabalho
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01) MPV 00751/2016

AUTOR
Poder Executivo

CASA ATUAL 
Comissão Mista 

EMENTA
Cria o Programa Cartão Reforma e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido publicada em 10 de novembro de 2016, a Medida Pro-
visória (MP) foi encaminhada para apreciação do Congresso Nacional. 
A proposição, atualmente, é analisada por Comissão Mista integrada 
por 12 Senadores e 12 Deputados, perante a qual foram apresenta-
das 42 (quarenta e duas) emendas no prazo regimental. Atualmente, 
é aguardada a apresentação do parecer da relatora, Senadora Ana 
Amélia (PP/RS). Caso o colegiado opte pela alteração do texto da MP, 
deverá apresentá-lo na forma de Projeto de Lei de Conversão (PLV). 
Se aprovado o parecer na comissão, a MP ou PLV serão remetidos ao 
plenário da Câmara dos Deputados para discussão e votação. Caso 
o Senado não aceite as alterações da Câmara, optando pela versão 
original da MP - ou ainda, caso o Senado faça emendas à proposição 
-, o texto retornará à Casa iniciadora.  O prazo conjunto do Congresso 
para apreciação da MP, que já foi prorrogado uma vez, encerra-se 
em 19 (dezenove) de abril de 2017. Decorrido este prazo sem que 
o Congresso tenha finalizado a apreciação da matéria, a mesma per-
derá sua vigência.
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ENTENDA O PROJETO

A MP institui o Programa Cartão Reforma, com intuito de subsidiar 
a aquisição de materiais de construção, para as reformas ou con-
clusão de unidades habitacionais dos grupos familiares contempla-
dos, bem como a assistência técnica dos inscritos. A Caixa Econômica 
será o principal agente operador, junto do Ministério das Cidades e 
da Fazenda e do Planejamento. Para a participação no programa, o 
beneficiário deverá integrar um grupo familiar com renda mensal de 
até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e ser proprietário de imó-
vel em áreas regularizadas ou passíveis de regularização.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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02) PEC 00285/2008

AUTOR
Deputados Zezeu Ribeiro (PT/BA); Angela Amin (PP/SC); e Paulo 

Teixeira (PT/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias para dispor sobre a vinculação de recursos orçamentários da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respecti-
vos Fundos de Habitação de Interesse Social.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Inicialmente, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), foi aprovado parecer pela admissibilidade, do Dep. Valtenir 
Pereira (PSB/MT). Na Comissão Especial destinada a proferir parecer 
à PEC, foi aprovado parecer favorável, com substitutivo, do Depu-
tado Zezéu Ribeiro (PT/BA). Atualmente, a PEC aguarda inclusão na 
Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados, onde preci-
sará da aquiescência de três quintos dos votos dos Deputados, em 
dois turnos de votação, para então seguir ao Senado Federal com o 
mesmo rito de apreciação.
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ENTENDA O PROJETO

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tela propõe a des-
tinação de recursos orçamentários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios aos respectivos Fundos de Habitação de 
Interesse Social. Assim, a proposta vincula o mínimo de 2% das recei-
tas da União e de 1% das receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios aos referidos Fundos de Habitação pelo período de 
trinta anos, ou até a eliminação do déficit habitacional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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03) PLP 00327/2016

AUTOR
Deputado Helder Salomão - PT/ES

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

com o objetivo de modificar as faixas de receita brutas de empresas 
optantes do Simples Nacional e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), de Finanças e 
Tributação (CFT) para análise da adequação financeira, orçamentá-
ria e sobre o mérito da proposição, e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) quanto à constitucionalidade e juridicidade da maté-
ria. Atualmente, na CDEICS, o projeto aguarda o parecer do relator, 
Deputado João Arruda (PMDB/PR). Depois da apreciação de todas 
as comissões, o projeto segue obrigatoriamente para apreciação do 
Plenário da Câmara dos Deputados onde precisará do voto favorável 
da maioria absoluta dos parlamentares. 
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ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei Complementar visa alterar os limites de receita 
bruta fixados para enquadramento no Simples Nacional de empre-
sas. Para o microempreendedor individual a receita bruta anual seria 
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e as microempresas ficariam 
enquadradas na faixa de receita bruta anual superior a R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais). As empresas de pequeno porte seriam aque-
las com receita bruta for superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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04) PL 04405/2012

AUTOR
Deputado Leonardo Quintão - PMDB/MG

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regula-

menta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui normas 
gerais para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Finanças e Tributação 
(CFT), quanto ao mérito e à adequação financeira e orçamentária do 
projeto; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter 
terminativo, quanto à constitucionalidade e juridicidade do projeto, 
dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CFT, é aguar-
dada a apresentação de parecer pelo relator do projeto, Deputado 
Lúcio Vieira Lima (PMDB/BA). Se aprovado nas comissões, o projeto 
segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera o artigo 13 da Lei nº. 8666, de 1993 (lei de licita-
ções) com o objetivo de incluir a modalidade de convite nos casos de 
contração de serviços técnicos profissionais especializados além da 
já contemplada modalidade de concurso atualmente vigente na lei. 
Além disso, a matéria reformula o conceito de convite, considerando-
-o como ‘a modalidade de licitação entre interessados, cadastrados 
ou não, para prestação dos serviços técnicos especializados mencio-
nados no artigo 13 desta lei e para bens de complexidade técnica, os 
quais serão escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, que afixará, em local apropriado, cópia 
do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados 
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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05) PL 01213/2015

AUTOR
Deputado João Fernando Coutinho - PSB/PE

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera as Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, para estabelecer a obrigatoriedade do Projeto 
Executivo antes do início de obras públicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto ao 
mérito e adequação financeira e orçamentária e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à consti-
tucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Na CTASP o Deputado Augusto Coutinho (SD/PE) foi desig-
nado relator tendo apresentado parecer favorável ao PL 1213/2015 
e pela rejeição do projeto apensado, PL 3028/2015. O projeto foi 
devolvido ao relator em agosto de 2016, para reexame. Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licita-
ções e Contratos da Administração Pública) para estabelecer que as 
obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver 
projeto básico e executivo aprovados pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório. Além disso, as licitações para a execução de obras e para 
a prestação de serviços obedecerão à sequência de etapas do projeto 
básico, executivo e de execução das obras e serviços, devendo a 
execução de cada etapa ser obrigatoriamente precedida da conclusão 
e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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06) PL 01242/2015

AUTOR
Deputado Deley - PTB/RJ

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a redação do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto à 
adequação financeira e orçamentária e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), quanto à constitucionalidade e juridicidade, estando 
dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CTASP, o rela-
tor designado, Deputado Fábio Mitidieri (PSD/SE), apresentou parecer 
pela aprovação, tendo o projeto sido devolvido para reexame em 
março de 2016, desde quando é aguardada a apresentação de novo 
relatório. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº 8.666, de 1993 (Licitações e Contratos), 
de forma a exigir o seguro-garantia na contratação de obras, serviços 
e fornecimentos de grande vulto, podendo ainda ser exigido na con-
tratação de obra, serviço e fornecimento de médio e pequeno vulto, 
desde que a sua necessidade seja justificada em prévio parecer téc-
nico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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07) PL 01758/2015

AUTOR
Deputado Aliel Machado (PCdoB/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Torna obrigatório o emprego do Regime Diferenciado de Contrata-

ções Públicas - RDC previsto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
para realização de licitações públicas, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 1758/2015 tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 1292/1995 que ‘altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ins-
titui normas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providencias. O PL 1292/1995 trata-se do projeto principal de 
uma lista de 207 projetos. Tendo sido aprovado pelo Senado Fede-
ral, o PL 1292/1995 recebeu parecer pela rejeição na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) bem como na 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A matéria e seus apensados 
encontram-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) aguardando a apresentação de parecer pelo rela-
tor, Deputado Evandro Gussi (PV/SP). Como recebeu pareceres pela 
rejeição, quanto ao mérito, a matéria e seus apensados serão ainda 
analisados pelo Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que ‘As licitações realizadas por órgãos e enti-
dades integrantes da Administração Pública passam a ser efetuadas 
exclusivamente nos termos do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC), previsto na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011’ e 
que ‘Somente serão aplicados aos procedimentos referidos no art. 1º 
desta Lei os dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo 
teor seja compatível com a Lei nº 12.462, de 2001’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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08) PL 03636/2015 PLS 00105/2015

AUTOR
Senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta parágrafo ao artigo 16 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, determinando que os acordos de leniência celebrados por 
entes da Administração Pública sejam homologados pelo Minis-
tério Público.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pelo Senado Federal, a proposição foi encami-
nhada à Câmara dos Deputados, para revisão. Nesta Casa, foi criada 
comissão especial para sua análise, tendo sido apresentado parecer 
pelo relator, Deputado André Moura (PSC/SE), pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
do projeto principal, com as emendas oferecidas, e pela rejeição do PL 
2813/2015, do PL 8121/2014, do PL 3897/2015, do PL 3918/2015, 
e do PL 4001/2015, apensados. A matéria aguarda análise do parecer 
pela Comissão Especial.



203CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO

O projeto promove alterações na Lei nº 12.846, de 2013 (Lei 
Anticorrupção) para permitir que o Ministério Público e a Advocacia 
Pública celebrem acordo de leniência, de forma isolada ou em con-
junto. Dispõe que o acordo de leniência celebrado de forma isolada 
pela autoridade administrativa isentará a pessoa jurídica das sanções 
restritivas do direito de licitar e contratar previstas na Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, na Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e em outras normas referen-
tes a licitações e contratos; poderá reduzir multa em até dois terços, 
não sendo mais aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de 
natureza pecuniária decorrente dos atos e fatos objeto do acordo, 
bem como poderá remitir por completa  a multa.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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09) PL 04990/2016

AUTOR
Deputada Luizianne Lins - PT/CE

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Determina a divulgação, na forma que especifica, do tempo esti-

mado de vida útil de prédios e demais edificações públicas, e dá 
outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU); Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP); e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto 
à constitucionalidade, juridicidade do projeto, sem a necessidade de 
apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CDU, é aguardada a desig-
nação de relator. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para 
apreciação do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição estabelece a obrigatoriedade de inserção, em pré-
dios, edificações e demais bens de uso comum decorrentes de obras 
e serviços de engenharia realizados diretamente pela Administra-
ção Pública ou por seus contratados, de placas em que se registre o 
tempo de vida útil estimado para o empreendimento, bem como as 
atividades de manutenção que o afetem.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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10) PL 05561/2016

AUTOR
Deputado Professor Sérgio de Oliveira - PSD/PR

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Cria mecanismo de compensação para empresas e instituições pre-

judicadas por motivos de obras públicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto 
à adequação financeira e orçamentária e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), quanto à constitucionalidade e juridicidade, 
estando dispensada a apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CTASP 
é aguardada a apresentação do relatório pelo Deputado Lelo Coimbra 
(PMDB/ES). Se aprovado nas comissões, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto dispõe que os prejuízos provocados em função de obras 
públicas serão compensados pela respectiva instância governamen-
tal responsável pela contratação dos serviços, prevendo ainda que 
quando houver danos materiais, a compensação ocorrerá a partir da 
comprovação dos prejuízos confirmados por laudo técnico. Quando 
houver redução drástica do faturamento do estabelecimento, com-
provada por série histórica, o órgão governamental terá um prazo de 
até quatro anos para realizar a compensação tributária ou financeira, 
com início a partir do ano subsequente ao início das obras.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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11) PL 05664/2016

AUTOR
Deputado Zé Silva - SD/MG

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Institui o Sistema de Obras Públicas (SisOP).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto ao mérito 
e à adequação financeira e orçamentária; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionali-
dade e juridicidade do projeto, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Na CTASP, é aguardada a apreciação do parecer favorável 
do relator, Deputado André Figueiredo (PDT/CE). Se aprovado nas 
comissões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Institui o Sistema de Obras Públicas (SisOP), para consulta centra-
lizada de obra e serviços de engenharia custeados, direta ou indire-
tamente, integral ou parcialmente com recursos públicos federais. 
No cadastro deverão constar dados relativos ao orçamento ao qual 
pertence a obra; a empresa contratada; serviço, trecho, subtrecho, 
lote ou forma de detalhamento, custos, editais, contratos, aditivos, 
georreferenciamentos e coordenadas geográficas; cronograma de 
execução físico-financeira inicial e suas atualizações; medições e 
fotos; programa de trabalho e execução orçamentária e financeira em 
cada exercício, bem como os aditivos contratuais. Segundo o autor, 
o projeto é fruto da Comissão Externa criada por ato da Presidência 
da Câmara dos Deputados com a finalidade de acompanhar as obras 
do Governo Federal lastreadas com recursos do Orçamento Geral da 
União em curso no País.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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12) PL 05765/2016

AUTORA
Deputada Iracema Portella - PP/PI

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para exigir a reserva 

de percentual da mão de obra destinada ao cumprimento de contra-
tos celebrados com a Administração Pública a estudantes universitá-
rios e estudantes de cursos técnicos profissionalizantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO 

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto ao 
mérito e adequação financeira e orçamentária e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Tendo sido recebida pela CTASP, a matéria aguarda a 
designação de relator. Se aprovado nas comissões, o projeto segue 
para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei de Licitações (Lei n° 8.666), passando a exigir que para 
a execução de obras e para a prestação de serviços o contratado será 
obrigado a reservar 5% (cinco por cento) da mão de obra destinada 
ao cumprimento do objeto a estudantes universitários e estudantes 
de cursos técnicos profissionalizantes que  tenham cursado integral-
mente o ensino regular em escolas públicas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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13) PL 05772/2016

AUTOR
Deputado Vinicius Gurgel (PR/AP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 

o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para lici-
tações e contratos da Administração Pública e dá outras providên-
cias, de modo a reajustar os limites adotados para as modalidades 
de licitação.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 5772/2016 tramita na Câmara dos Deputados apensado ao 
PL 1292/1995 que ‘Altera a Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, insti-
tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências.’ O PL 1292/1995 é o principal de uma lista de 207 
projetos. Tendo sido aprovado pelo Senado Federal, o PL 1292/1995 
recebeu parecer pela rejeição na Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP) bem como na Comissão de Finanças 
e Tributação (CFT). A matéria e seus apensados encontram-se atual-
mente na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
onde é aguardada a apresentação de parecer pelo relator, Deputado 
Evandro Gussi (PV/SP). Como recebeu pareceres pela rejeição, quanto 
ao mérito, a matéria e seus apensados serão ainda analisados pelo 
Plenário da Câmara.



213CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei de Licitações (Lei nº 8.666), estabelecendo novos 
limites para as modalidades de contração para obras e serviços de 
engenharia com os seguintes valores: a) convite até R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais); b) tomada de preços - até 
R$ 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil reais) ; c) concorrên-
cia: acima de R$ 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil reais). 
Para compras e serviços não mencionado no inciso anterior, os novos 
valores seriam: a) Convite até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais); b) tomada de preços - até R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais); c) concorrência - acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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14) PL 05871/2016

AUTOR
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PV/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA 
Revoga os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 

para extinguir o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, 
e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 5871/2016 tramita na Câmara dos Deputados apensado 
ao PL 1292/1995 ‘Altera a Lei. 8666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, insti-
tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências.’ O PL 1292/1995 trata-se do projeto principal de 
uma árvore de 207 projetos. Tendo sido aprovado pelo Senado Fede-
ral, o PL 1292/1995 recebeu parecer pela rejeição na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) bem como na 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A matéria e seus apensados 
encontram-se atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) onde é aguardada a apresentação de parecer pelo 
relator, Deputado Evandro Gussi (PV/SP). Como recebeu pareceres 
pela rejeição, quanto ao mérito, a matéria e seus apensados serão 
ainda analisados pelo Plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto objetiva extinguir o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC). Segundo o autor do projeto, ‘introduziu-se no ordena-
mento jurídico, por meio da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
um extenso arcabouço de normas destinadas a subverter o regime 
de licitações e contratos administrativos até então vigente. Na versão 
original, só se recorreria a tais regras em relação a licitações e con-
tratos atinentes aos aludidos eventos, mas leis posteriores ampliaram 
bastante o escopo inicialmente visado e hoje se permite a realização 
de licitações públicas fundadas no RDC para as mais distintas fina-
lidades. Torna-se indispensável, nesse contexto, evitar que normas 
criadas em circunstâncias excepcionais e específicas adquiram caráter 
permanente e emprego generalizado. Cabe enfatizar que o RDC se 
fundamenta, em linhas gerais, na flexibilização de controles, provi-
dência que de modo algum se coaduna com o momento político, 
social e econômico enfrentado pelo país, originado, em última aná-
lise, justamente da concepção de que se poderia negligenciar o rigor 
no acompanhamento do uso dos recursos da população por parte de 
administradores públicos’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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15) PL 05909/2016

AUTOR
Fábio Mitidieri - PSD/SE

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece medidas adicionais para a licitação de obras públicas 

decorrentes da execução de emendas parlamentares.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, Administração 
e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto mérito 
e adequação financeira e orçamentária; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucio-
nalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Tendo sido recebido na CTASP, o projeto aguarda designação 
de relator. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para revisão 
pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei nº. 8.666 de 1993, de Licitações e Contratos da Admi-
nistração, estabelecendo que as obras e serviços decorrentes da con-
tratação de execução de emendas parlamentares, passarão a incluir 
memorial descritivo e plantas, projeções e detalhes necessários à 
especificação de todos seus elementos construtivos. Ainda segundo o 
projeto ‘é obrigatório o atendimento, pela Administração Federal, às 
previsões deste artigo para as contratações decorrentes de execução 
de emendas parlamentares destinadas a investimentos em infraes-
trutura de serviços de educação e saúde’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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16) PL 06140/2016

AUTOR
Deputado Augusto Carvalho (SD/DF)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera o art. 13 da Lei nº. 8.666, de 30 de junho de 1993, de para 

incluir no rol de serviços técnicos especializados aqueles relativos à 
gestão ambiental, direito ambiental e sustentabilidade.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS); Finanças e Tributação (CFT), quanto 
ao mérito e adequação financeira e orçamentária e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Na CMADS é aguardada a apresentação de parecer pelo 
relator, Deputado Nilto Tatto (PT/SP). Se aprovado nas comissões, o 
projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei inclui nos Contratos e Licitações da Administração 
Pública, no campo de serviços técnicos e especializados, a contrata-
ção de profissionais para realizar estudos técnicos, planejamentos e 
projetos básicos ou executivos relativos a direito ambiental, gestão 
ambiental e sustentabilidade.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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17) PL 06151/2016

AUTORA
Deputada Flávia Morais (PDT/GO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta dispositivos às leis nº 10.520/02 e 8.666/1993.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP); Finanças e Tributação (CFT), quanto ao 
mérito e adequação financeira e orçamentária e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário 
da Câmara. Tendo sido recebida pela CTASP, a matéria aguarda a 
designação de relator. Se aprovado nas comissões, o projeto segue 
para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto de Lei impede a utilização do pregão para licitação de 
obras e serviços de engenharia, bem como para alguns serviços de 
engenharia. Além disso, dispõe que todos bens ofertados deverão 
ter certificação prévia de qualidade. A proposição cria ainda a figura 
do orçamento sigiloso no âmbito da Lei 10.520, de 2002 aos moldes 
do previsto na lei do Regime Diferenciado de Contratação. O orça-
mento estimado seria divulgado após o encerramento da licitação, 
para que não ocorra prejuízo do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações das propostas. A disponibilidade do mesmo seria 
estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
Segundo a autora do projeto, “não é possível vislumbrar hipóteses 
de enquadramento no conceito de serviço “comum” de serviço de 
engenharia de maneira geral. Assim, entendo que só podem ser con-
tratados via pregão serviços de engenharia quando não haja paga-
mentos em etapas de sua prestação e desde que o atendimento das 
especificações definidas em contrato possa ser aferidas por leigos na 
área e antes do pagamento de qualquer parcela do preço”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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18) PL 06441/2016

AUTOR
Vanderlei Macris (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da 
Administração Pública.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria tramita em conjunto com o PL 1213/2015, distribuído 
para apreciação das Comissões de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público (CTASP), Finanças e Tributação (CFT), quanto ao mérito 
e adequação financeira e orçamentária e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucio-
nalidade e juridicidade, dispensada a apreciação pelo Plenário da 
Câmara. Na CTASP, o Deputado Augusto Coutinho (SD/PE) foi desig-
nado relator tendo apresentado parecer favorável ao PL 1213/2015 
e pela rejeição de outro projeto apensado a este, o PL 3028/2015. 
O projeto foi devolvido ao relator em agosto de 2016 para reexame. 
Se aprovado nas comissões, o projeto e seus apensados seguem para 
revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição estabelece a obrigatoriedade da aprovação de cada 
etapa concluída da obra, bem como o início da próxima, sendo auto-
rizada por autoridade competente.  Para a participação das licitações, 
o projeto básico e executivo devem ser aprovados anteriormente.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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19) PLC 00030/2015  PL 04330/2004

AUTOR: 
Deputado Sandro Mabel - PL/GO

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA 
Dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de traba-

lho deles decorrentes.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados em abril de 2015, a 
proposição encontra-se em processo de revisão pelo Senado Federal. 
Nesta Casa, a matéria foi inicialmente distribuída às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); de Assuntos Econômicos (CAE); 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH); e de Assun-
tos Sociais (CAS), estando ainda sujeita à apreciação do Plenário do 
Senado. Em um segundo momento, foi aprovado requerimento que 
alterou a distribuição da matéria, submetendo a mesma apenas à 
análise da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN). 
Neste colegiado, foi designado relator o Senador Paulo Paim (PT/RS).  
Atualmente, a proposição aguarda a apreciação de requerimentos de 
tramitação conjunta com outros projetos sobre o mesmo tema.
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ENTENDA O PROJETO

Trata-se do projeto de lei que regulamenta os contratos de ter-
ceirização e as relações de trabalho deles decorrentes. No texto 
aprovado em abril de 2015, na Câmara dos Deputados, admitiu-se 
a terceirização de qualquer setor de uma empresa privada, inclusive 
sua atividade-fim. Atualmente, a terceirização só é autorizada para 
as atividades-meio. Foi ainda ampliado o escopo das empresas que 
podem atuar como terceirizadas, sendo admitidas associações, fun-
dações e as empresas individuais. Também foi diminuída de 24 (vinte 
e quatro) para 12 (doze) meses a quarentena que ex-empregados 
da contratante têm de cumprir para poder firmar contrato com ela se 
forem donos ou sócios de empresa de terceirização.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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20) PLC 00169/2015   PL 06773/2006

AUTOR
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame - PV/SP

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
para vedar pagamentos antecipados.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto foi 
encaminhado para revisão pelo Senado Federal, tendo sido distribu-
ído para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), devendo 
ainda ser apreciada pelo plenário.  Na CAE é aguardada a apreciação 
do relatório favorável do Senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES), com 
uma emenda. Se aprovado no Senado com alterações, o projeto 
retorna para a Câmara para sua análise apenas quanto às alterações 
propostas pelo Senado. Caso não haja alterações do texto enviado 
pela Câmara, o projeto segue para sanção presidencial.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licita-
ções e Contratos) e prevê como condição de pagamento ‘prazo de 
pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final 
do período de adimplemento de cada parcela, vedado o pagamento 
antecipado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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21) PLS 00087/2010

AUTOR
Senador Eduardo Azeredo – PSDB/MG

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA 
Dispõe sobre a contratação de serviços de terceiros e dá outras 

providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS), cabendo 
à última a decisão terminativa, estando dispensada a apreciação do 
Plenário.  Em um segundo momento, foi aprovado requerimento que 
alterou a distribuição da matéria, submetendo a mesma apenas à 
análise da Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN), 
dada sua tramitação em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
nº 30, de 2015, principal projeto sobre terceirização no Congresso. 
Na CEDN, foi designado relator o Senador Paulo Paim (PT/RS). Atual
mente, a proposição aguarda a apreciação de requerimentos de tra
mitação conjunta com outros projetos sobre o mesmo tema.
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ENTENDA O PROJETO

Dispõe sobre a contratação de serviços terceirizados; define o que 
é serviço terceirizado; discrimina quais são os requisitos exigidos para 
o contrato de terceirização, além dos exigidos pela lei civil, bem como 
os documentos que devem ser apresentados pela contratada; aduz 
quais são os direitos, deveres e responsabilizações das partes no 
contrato de terceirização; define que o recolhimento das contribui-
ções previdenciárias no regime de terceirização regulado por esta Lei 
observará o disposto no art. 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e 
que o descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a empresa infra-
tora ao pagamento de multa administrativa de R$200,00 (duzentos 
reais) por empregado prejudicado; esta lei entra em vigor no prazo 
de 180 (cento e oitenta dias) da data de sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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22) PLS 00496/2011

AUTOR
Deputado Veneziano Vital Do Rêgo - PMDB/PB

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
para tornar obrigatória a elaboração de projeto executivo anterior-
mente à abertura de licitações para a contratação de obras e serviços.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa, não sendo necessária, portanto, sua 
apreciação pelo Plenário do Senado Federal. Na comissão, foi apre-
sentado parecer favorável ao projeto pelo Senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB/SP). Atualmente, a matéria aguarda apreciação do 
relatório para seguir para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública (Lei 8.666/1993) a fim de tornar obrigatória a elaboração de 
projeto executivo antes da realização da abertura de licitações para 
a contratação de obras e serviços; reduzir os percentuais aplicáveis 
como limites ao valor dos termos aditivos - de 25% para 10% do 
total do contrato no caso de obras, serviços de engenharia, de 50% 
para 25% no caso de reforma de edifício ou equipamento e de 25% 
para 5% no caso de compras; e estabelece que a lei entrará em vigor 
decorridos 180 dias de sua publicação oficial.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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23) PLS 00538/2011

AUTOR
Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera os arts. 2º e 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, para criar 
a Carteira de Projetos da Administração Pública, estabelecer medidas 
de controle das obras públicas e adotar outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei Complementar foi distribuído às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); e de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA). Atualmente na CCJ, é aguardada a apresentação do 
relatório do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE). Após a apre-
ciação das Comissões, a proposição segue para o Plenário do Senado 
Federal. Se aprovada, segue para a análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei Complementar nº 101/2000 - que estabe-
lece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal - para criar a Carteira de Projetos da Administração 
Pública, estabelecer medidas de controle das obras públicas e ado-
tar outras providências; define como projetos não adequadamente 
atendidos as obras suspensas cautelarmente pelos tribunais ou con-
selhos de contas e as obras em relação às quais, por determinação 
da comissão do respectivo Poder Legislativo encarregada de exami-
nar e emitir parecer sobre os projetos de lei dos orçamentos, vigore 
suspensão cautelar das execuções física, orçamentária e financeira 
do contrato, convênio ou instrumento congênere, ou de etapa, par-
cela, trecho ou subtrecho. O projeto também define que a Carteira de 
Projetos da Administração Pública deverá conter as obras e projetos 
em andamento e as despesas de conservação do patrimônio público, 
por unidade orçamentária e por ordem de prioridade de execução, 
informando as respectivas dotações orçamentárias, data prevista para 
a conclusão da obra e montante necessário para exercícios subse-
quentes.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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24) PLS 00739/2011

AUTOR
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Determina a obrigatoriedade de elaboração de planos de susten-

tabilidade social e econômica para obras e serviços de engenharia 
financiados, total ou parcialmente, com recursos da União ou de enti-
dades da sua administração indireta.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (CMA) e de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão 
terminativa, ou seja, sem necessidade de apreciação pelo Plenário do 
Senado Federal. Na CCJ e na CMA foram aprovados pareceres favo-
ráveis, com emenda, ambos do Senador Benedito de Lira (PP/AL). 
Atualmente na CAE, o relator do projeto, Senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB/PE), apresentou voto pela rejeição da matéria. Caso esse 
relatório seja aprovado, a proposição ficará sujeita ao arquivamento, 
salvo recurso de um décimo dos membros do Senado no sentido de 
sua tramitação.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto regula a obrigatoriedade de elaboração de planos de 
sustentabilidade social e econômica, requeridos em licitação, para 
obras e serviços de engenharia financiados com recursos da União ou 
da administração indireta; define sustentabilidade econômica - consi-
derada como a capacidade de o equipamento público que resultar da 
obra ou serviço de engenharia apresentar viabilidade econômica pelo 
seu uso e aproveitamento, em respostas a demandas e exigências da 
sociedade, considerando-se, inclusive, a preservação do patrimônio 
público a longo prazo - e sustentabilidade social - entendida como 
a capacidade de garantir o bom aproveitamento, pela sociedade, do 
equipamento público que resultar da obra ou serviço de engenharia, 
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população, inclusive 
de gerações futuras. A matéria também dispõe que os planos de 
sustentabilidade social e econômica serão contemplados no projeto 
básico exigido na Lei de Licitações, dispensadas as obras e serviços 
de engenharia de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC) da Fundação Getúlio Vargas ou índice que o substitua; esta-
belece a competência de cada um dos Poderes para regulamentar 
a elaboração de planos de sustentabilidade social e econômica dos 
respectivos empreendimentos; além de dispor a obrigatoriedade da 
obtenção do licenciamento ambiental, nos casos em que for exigível, 
para que a obra ou serviço de engenharia seja considerado social e 
economicamente sustentável. Por fim, o projeto determina que a lei 
produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício 
fiscal correspondente.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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25) PLS 00271/2012

AUTOR
Senador Lobão Filho

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, insti-
tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências, para limitar em 15% (quinze por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato tanto os acréscimos quanto as supres-
sões em obras, serviços ou compras.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), onde aguarda designação de relator para análise. Caso seja 
considerada procedente, o projeto segue para a Câmara dos Deputa-
dos sem a necessidade de apreciação do Plenário do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei a de Licitações e Contratos da Administra-
ção Pública (Lei 8.666/1993) no que tange à mudança nos contratos 
para dispor que o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 15% (quinze por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, conforme margem estipulada na Reso-
lução nº 361, de 1991 do Confea e referenciada na justificação do 
autor da proposição.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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26) PLS 00447/2012

AUTOR
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei de nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, para vedar a suspensão ou o cancelamento da execução de 
obra pública nas condições que especifica.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), em decisão terminativa, onde aguarda apreciação do 
parecer do relator, Senador José Pimentel (PT/CE), favorável ao pro-
jeto. Caso seja aprovado o parecer, a matéria segue para a Câmara 
dos Deputados, não sendo necessária sua apreciação pelo Plenário do 
Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública (Lei nº 8.666/1993) para vedar, após o início da execução de 
obra, a suspensão ou cancelamento por razões preexistentes à apro-
vação do projeto básico.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



240  V SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

27) PLS 00099/2013

AUTOR
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, para vedar a suspensão ou o cancelamento da execução de 
obra pública nas condições que especifica.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e tramita em caráter terminativo, 
isto é, sem necessidade de aprovação pelo Plenário. Na CMA, foi 
aprovado parecer pela prejudicialidade, do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB/SP). Caso o projeto também receba parecer contrário 
na CCJ, ele será arquivado pela Casa. Se receber análise favorável, a 
proposição também ficará sujeita ao arquivamento, salvo recurso de 
um décimo dos membros do Senado no sentido de sua tramitação. 
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações) para estabelecer que, 
uma vez iniciada a execução da obra, é vedada sua suspensão ou 
cancelamento por razões preexistentes à aprovação do projeto básico. 
Segundo o autor da matéria, o projeto de lei buscar homenagear a 
eficiência da administração, as exigências relativas à economicidade, 
além do princípio da continuidade.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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28) PLS 00195/2013

AUTOR
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para con-

dicionar a abertura de processo licitatório para a contratação de obras 
com valor estimado igual ou superior a R$ 100 milhões à elaboração 
prévia de projeto executivo.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), onde aguarda apreciação do parecer do relator, Senador 
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), pela aprovação com emenda. Caso 
seja aprovado o parecer, a matéria segue para a Câmara dos Deputa-
dos, sem a necessidade de análise pelo Plenário do Senado.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública (Lei nº 8.666, de 1993) para determinar que a execução de 
cada etapa da contratação deverá ser precedida pela conclusão e 
aprovação, por autoridade competente, dos trabalhos relativos à 
etapa anterior. Excetua-se, para este caso, o projeto executivo, o qual 
poderá ser desenvolvido ao longo da execução das obras e serviços, 
desde que autorizado pela Administração Pública. A matéria também 
estabelece que o projeto básico deve ser mantido à disposição para 
exame dos interessados em participar do processo licitatório em qual-
quer caso. Para o caso do projeto executivo, este deverá ser obriga-
toriamente disponibilizado nas licitações para a contratação de obras 
com valor estimado igual ou superior a R$ 100 milhões de reais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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29) PLS 00401/2013

AUTOR
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta o inciso V ao art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências, para estabelecer que a respectiva licença de 
instalação é anexo obrigatório do edital de licitação de empreendi-
mento para o qual ela seja exigida.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ). Na CMA foi aprovado parecer favorável à matéria, 
do Senador Acir Gurgacz (PDT/RO). Na CCJ, é aguardada a apreciação 
do parecer favorável do Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), na 
forma de substitutivo. Se aprovado, a proposição segue para delibe-
ração na Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública (Lei nº 8666, de 1993) para estabelecer como anexo do edital 
de licitação no caso de empreendimento para o qual  seja obrigatório 
o licenciamento ambiental, a licença exigida pela legislação aplicável 
para a sua instalação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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30) PLS 00426/2013

AUTOR
Senador Alvaro Dias (PV/PR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
para dispor sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), em decisão terminativa, e aguarda designação de 
relator. Se aprovada na CCJ, a matéria segue para análise da Câmara 
dos Deputados, sem a necessidade de ser analisada pelo Plenário do 
Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública para estabelecer que o concurso que tiver por objeto a sele-
ção de estudos, investigações, levantamentos ou projetos a serem 
utilizados na preparação de concessão comum, patrocinada ou admi-
nistrativa poderá ser realizado sob a forma de Procedimento de Mani-
festação de Interesse (PMI); elenca informações que devem cons-
tar do edital do PMI. Além disso, a matéria determina que o valor 
máximo de eventual remuneração pelo conjunto de estudos, inves-
tigações, levantamentos ou projetos não poderá ultrapassar 2,5% do 
valor total estimado dos investimentos necessários à implementação 
da respectiva concessão. Assim, os interessados em apresentar pro-
jetos, estudos, levantamentos ou investigações deverão apresentar 
requerimento de autorização no qual conste o detalhamento das ati-
vidades que pretendem realizar. O projeto também estabelece crité-
rios para a referida autorização e para a avaliação e a seleção pela 
Administração dos estudos, investigações, levantamentos ou proje-
tos. O documento revoga expressamente o art. 21 da Lei nº 8987/95 
– que “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá 
outras providências”– e o art. 31 da Lei nº 9074/95 – que “estabelece 
normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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31) PLS 00444/2013

AUTOR
Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre 

o regime de concessão e permissão da prestação de serviços previsto 
no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências, e a Lei 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública, para disciplinar a concessão de obra pública.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão Especial do Desenvolvimento 
Nacional (CEDN), em decisão terminativa, onde foi apresentado 
parecer favorável, na forma de substitutivo, pelo Senador Fernando 
Bezerra Coelho. Atualmente, aguarda-se a apreciação do relatório na 
CEDN. Se aprovado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº 8987/95 – que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços – para estabelecer 
novas definições a poder concedente; concessão de serviço público; 
concessão de obra pública e obra pública - entendida como urbani-
zação, reurbanização, edificação, construção, conservação, reforma, 
ampliação, melhoramento, demolição ou reconstrução de necessi-
dade ou utilidade pública ou de interesse social -, além de determinar 
que a concessão de obra pública ou de serviço público, precedida ou 
não da execução de obra pública seja formalizada mediante contrato, 
observados os termos constantes na Lei, das normas pertinentes e do 
edital de licitação; estabelece que a concessão de obra pública ou de 
serviço público precedido da execução de obra pública ocorrerá aten-
didas as condições que especifica; determina que toda concessão de 
obra pública ou de serviço público, precedida ou não da execução de 
obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação 
própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório. Ademais, a matéria prevê 
modificações nas hipótese em que o edital poderá prever a inver-
são da ordem das fases de habilitação e julgamento; estabelece que 
antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade 
de propósito específico, incumbida de implantar e gerir seu objeto; 
determina que o contrato de concessão poderá prever, para dispu-
tada entre a concessionária e o poder concedente ou proprietários de 
imóveis declarados de utilidade pública, decorrentes ou relacionadas 
ao contrato, o emprego de mecanismos privados de resolução, inclu-
sive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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32) PLS 00554/2013

AUTOR
Senador Pedro Taques

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a redação do inciso II do art. 12 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, para incluir, dentre os requisitos principais considera-
dos nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços a 
serem executados por meio de contrato com a Administração Pública, 
as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou 
com mobilidade reduzida.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída para análise das Comissões de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), em decisão terminativa. Na primeira comissão, foi 
aprovado parecer favorável ao projeto, com emenda, do Senador 
Roberto Requião (PMDB/PR) e, atualmente, aguarda designação de 
relatoria na CCJ. Se aprovada, a matéria segue para análise da Câmara 
dos Deputados, dispensada a análise pelo Plenário do Senado Federal. 
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ENTENDA O PROJETO

O projeto inclui, como requisito básico para a elaboração de proje-
tos básico e executivo de obras e serviços - constantes na Lei de Lici-
tações e contratos da Administração Pública - a necessidade destes 
em atender critério de funcionalidade e de adequação ao interesse 
público, especialmente as condições de acessibilidade para pessoas 
com deficiência física ou mobilidade reduzida.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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33) PLS 00011/2014

AUTOR
Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta o art. 7º-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui nor-
mas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências, para determinar o uso de tabelas de referência na fixa-
ção dos custos unitários máximos nos orçamentos de obras e serviços 
de engenharia contratados pela Administração Pública.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) em decisão terminativa, onde aguarda designação de 
relator. Se aprovada na comissão, a proposição segue para revisão 
da Câmara dos Deputados sem a necessidade de apreciação pelo 
Plenário do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria acrescenta dispositivo à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos para estipular que os custos unitários das obras e 
serviços de engenharia deverão ser menores ou iguais à mediana 
de seus correspondentes em tabelas de referência elaboradas pela 
Administração e divulgadas em seu sítio eletrônico da Internet. Tam-
bém, faculta-se à Administração Pública Federal a elaboração de sis-
temas de referência de custos, aplicáveis no caso de incompatibili-
dade de adoção dos referenciais estimados no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e no Sistema 
de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO). No caso de inviabilidade da 
definição dos custos, a estimativa de custo global poderá ser apu-
rada por meio da utilização de dados constantes de publicações téc-
nicas especializadas ou de sistema específico instituído para o setor, 
ou ainda por meio de pesquisa de mercado. Para o caso de projeto 
básico, o projeto determina, ainda, que neste deverá constar anota-
ção de responsabilidade técnica pelo orçamento detalhado, o qual 
deverá ser compatível com os custos do sistema de referência objeto 
desta matéria legislativa.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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34) PLS 00091/2014

AUTOR
Senador Alvaro Dias (PV/PR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dá nova redação, acrescentando parágrafos, ao art. 6º da Lei 

nº 8.666, de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) em decisão terminativa, não sendo necessária sua apre-
ciação pelo Plenário do Senado Federal. Se aprovada na CCJ, a pro-
posição segue para revisão da Câmara dos Deputados. Atualmente, a 
matéria aguarda designação de relator na CCJ.
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei nº 8666, de 1993 – que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências – para estabelecer 
que nenhuma licitação pode ser iniciada sem que os respectivos pro-
jetos básico e executivo estejam plenamente atendidos em todos os 
seus requisitos e atestados por parecer jurídico do órgão responsável 
pelo processo licitatório que comprove tal regularidade; estabelece 
que o não cumprimento da regra acima referida sujeita o dirigente 
do órgão responsável pelo processo licitatório a responder pelo crime 
de responsabilidade.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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35) PLS 00377/2014

AUTORA
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui o 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), entre outras 
providências, para exigir, na contratação integrada de obras e servi-
ços de engenharia, a explicitação de uma matriz de riscos; no instru-
mento convocatório e na minuta contratual.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído, no Senado Federal, às Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Econômicos (CAE), 
em decisão terminativa, não sendo necessária, portanto, a apreciação 
pelo Plenário da Casa. Atualmente, a proposição aguarda designação 
de relatoria na CCJ. Caso receba pareceres favoráveis das duas comis-
sões, a matéria segue para revisão da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição altera o texto da Lei nº 12.462-2011 (que institui o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC), para exigir a 
inclusão, na contratação integrada de obras e serviços de engenharia, 
de uma ‘matriz de riscos’ no instrumento convocatório e na minuta 
contratual, em que sejam detalhados os riscos inerentes à consecu-
ção do objeto licitado, bem como a repartição prévia das responsabi-
lidades e dos ônus cabíveis a cada uma das partes.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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36) PLS 00011/2015

AUTOR
Senador José Medeiros (PPS/MT)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta o inciso XVIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990, para permitir a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço do trabalhador que necessite executar projeto de acessibili-
dade em imóvel próprio.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH), e de Assuntos Econômicos (CAE) em 
decisão terminativa, não necessitando, portanto, da apreciação do 
Plenário do Senado Federal. Na CDH, foi aprovado parecer favorável 
ao projeto, com uma emenda, da Senadora Fátima Bezerra (PT/RN). 
Atualmente, na CAE, o projeto aguarda apreciação do parecer da rela-
tora, Senadora Marta Suplicy (PMDB/SP), pela aprovação juntamente 
com a emenda proposta pela CDH. Caso o parecer seja aprovado, a 
matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto determina que a conta vinculada do trabalhador no FGTS 
poderá ser movimentada para realização de obras ou reformas em 
imóvel próprio com o objetivo de dar acessibilidade ao trabalhador ou 
seus dependentes se portadores de necessidades especiais, na forma 
a ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS. Se sancionada, 
a matéria entra em vigor na data de sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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37) PLS 00167/2015

AUTOR
Senador Roberto Requião (PMDB/PR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Estabelece o estatuto jurídico das empresas estatais, previsto no § 

1º do art. 173 da Constituição Federal, inclusive das empresas estatais 
de que trata o § 1º do art. 177 da Constituição Federal.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE); e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cabendo à última 
a decisão terminativa, dispensada sua apreciação pelo Plenário do 
Senado Federal. Em 17 de junho de 2015, o relator da CAE, Senador 
Tasso Jereissati (PSDB/CE), apresentou parecer favorável ao projeto 
na forma de emenda substitutiva. Se aprovado nas comissões do 
Senado, a matéria segue para revisão da Câmara dos Deputados.

ENTENDA O PROJETO

O projeto determina, entre outras disposições, que, ressalvadas 
as hipóteses previstas nos arts. 10 e 11, serão precedidos de licita-
ção todos os contratos destinados à prestação de serviços, inclusive 
de engenharia e de publicidade, ou à aquisição de insumos para as 
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empresas estatais, assim como à alienação de bens integrantes do 
respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas 
a esse acervo, bem como à implementação de ônus real sobre tais 
bens. O referido artigo 10 refere-se à contratação com dispensa de 
licitação, que para os casos de obras e serviços de engenharia o valor 
é de até R$ 100 mil reais, desde que não se refiram a parcelas de 
um mesmo serviço, obra, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez. O § 3º do mesmo artigo autoriza o 
Presidente da República a alterar, por decreto, esses valores para os 
casos das empresas estatais que exploram atividades que constituem 
monopólio da União, de que trata o § 1º do art. 177 da Constituição 
Federal. Além disso, em seu artigo 21, a matéria determina que a 
contratação integrada está reservada para obras e serviços de enge-
nharia, e envolverá a elaboração e o desenvolvimento dos projetos 
básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, 
a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. A 
contratação semi-integrada, por sua vez, diferirá da integrada apenas 
por não envolver o projeto básico, mas que todas as obras e servi-
ços de engenharia objeto de licitação devem ser precedidos de pro-
jeto executivo. Além disso, o dispositivo determina que as empresas 
estatais adotarão, preferencialmente, a contratação semi-integrada, 
elaborando por conta própria o projeto básico antes da licitação, ou 
promovendo licitação para selecionar a empresa responsável por 
sua elaboração.  

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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38) PLS 00222/2015

AUTOR
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Estabelece normas relativas ao controle centralizado de informa-

ções sobre as obras públicas custeadas com recursos federais e cria o 
Cadastro Brasil Eficiente (CBE).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); e de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) cabendo à última decisão terminativa, não 
sendo necessária sua apreciação pelo Plenário do Senado Federal. 
Na CMA, é aguardada a apresentação de parecer pelo Senador Jader 
Barbalho (PMDB/PA). Se aprovada nas comissões, a matéria segue 
para revisão da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria estabelece normas relativas ao controle centralizado 
de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos dos 
orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos da União 
por meio de cadastro informatizado unificado de todas as obras de 
engenharia e serviços a elas associados custeados com seus recur-
sos orçamentários, o qual será denominado Cadastro Brasil Eficiente 
(CBE), que conterá, entre outras informações, o número de identifi-
cação e coordenadas geográficas da obra ou do serviço e as caracte-
rísticas da obra ou do serviço, na forma do regulamento. Além disso, 
não poderão ser celebrados contratos nem emitidos empenhos sem 
o registro prévio da obra ou serviço no CBE, devendo as anotações 
de responsabilidade técnica ser registradas antes do início de cada 
etapa da obra ou serviço a que se referirem, obedecidos os prazos de 
exigibilidade da respectiva legislação profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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39) PLS 00604/2015

AUTOR
Senador José Serra (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para atu-

alizar os valores de que trata o dispositivo.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), em decisão terminativa, e recebeu parecer pela aprova-
ção com emendas do Senador Romero Jucá (PMDB/RR). Caso seja 
aprovado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria altera a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública (Lei 8.666/1993) para atualizar os valores limites das moda-
lidades de licitações, sendo, para obras e serviços de engenharia: 
convite até R$ 450.000,00; tomada de preços até R$ 4.500.000,00; 
concorrência - acima de R$ 4.500.000,00; e para compras e serviços: 
convite até R$ 240.000,00; tomada de preços até R$ 1.950.000,00; 
e concorrência acima de R$ 1.950.000,00. Em matéria publicada na 
Agência Senado, o relator da proposta na Comissão de Constituição e 
Justiça, Senador Romero Jucá, ressaltou em sua fundamentação que 
a mudança nos valores de referência na matéria em questão não 
inviabiliza outras propostas de reforma da Lei de Licitações, como o 
PLS 559/2013, aprovado recentemente pelo Senado Federal e reme-
tido à Câmara dos Deputados.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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40) PLS 00629/2015

AUTOR
Senador Cristovam Buarque (PPS/DF)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto d 2011, que institui o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas, para incluir obras e serviços 
de engenharia no âmbito das Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICT´s) no Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) em decisão terminativa, não sendo necessária sua apre-
ciação pelo Plenário do Senado Federal. Atualmente a proposição 
aguarda designação de relator para análise. Se aprovada na comis-
são, a matéria segue para exame da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto modifica a Lei nº 12.462, de 2011, a fim de estender o 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) às obras e ser-
viços de engenharia no âmbito das Instituições Científicas e Tecnoló-
gicas (ICTs). Em seu art. 2º, o projeto estabelece vigência imediata a 
partir da data de sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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41) PLS 00700/2015

AUTOR
Senador Roberto Rocha (PSB/MA)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a observância, no âmbito nacional, de requisitos 

mínimos definidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-
tenciária (CNPCP) quando da construção, ampliação e reforma de 
estabelecimentos penais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) em decisão terminativa, onde aguarda designação de 
relator. Se aprovado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados 
para análise.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto modifica a Lei do Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas - Lei nº 12.462/2011 - para determinar que os estabeleci-
mentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo deverão 
obedecer aos requisitos mínimos definidos pelo Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) para a construção, ampliação 
e reforma de estabelecimentos penais. Nesse sentido, os projetos 
arquitetônicos, como ressalta o autor da matéria em sua justificação, 
precisam atender aos critérios de planejamento e padronização que 
levem em conta a localização, capacidade, dimensão e infraestru-
tura das celas, muros, atividades educativas, laborais, religiosas e de 
lazer, visitas, estacionamento, normas de segurança contra incêndio 
e pânico, cozinha, refeitório, lavanderia, berçário, creche, postos de 
atendimento médico, odontológico, psicológico, de serviço social e 
jurídico e estrutura administrativa adequada.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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42) PLS 00268/2016

AUTOR
Senador Telmário Mota (PDT/RR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regu-

lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras pro-
vidências, para tornar obrigatória a prestação de seguro-garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras públicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), em decisão terminativa, onde aguarda designação 
de relator, não necessitando da deliberação do Plenário. Caso seja 
aprovada na comissão, a proposição seguirá para análise da Câmara 
dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

Altera a Lei de Licitações (Lei 8666/1993), tornando obrigatório o 
seguro-garantia com um percentual mínimo de 25% para as contra-
tações de obras, serviços e compras públicas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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43) PLS 00269/2016

AUTOR
Senador Hélio José (PMDB/DF)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
para determinar obrigatoriedade de existência de projeto executivo 
de engenharia para lançamento de edital de concorrência de obras 
e/ou serviços de engenharia; para exigir a obtenção, anterior à licita-
ção, da devida licença ambiental, quando necessária para a realização 
da obra ou do serviço; para prever a realização de prévio estudo de 
viabilidade técnico-econômica do objeto de concorrência de obra ou 
serviço de engenharia, pelo qual se demonstre que contribuirá para 
o desenvolvimento do país; para exigir que contratos de obras e/
ou serviços de engenharia somente terão início de execução diante 
de garantia dada pela Administração da disponibilidade dos recursos 
financeiros necessários, vinculados ao projeto até a sua conclusão; 
e para determinar ser obrigatória, no caso de obra e/ou serviço de 
engenharia, a aferição objetiva do cumprimento do objeto contra-
tado, por meio de empresa especializada e independente.
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RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania (CCJ), em decisão terminativa, onde aguarda designação de 
relator. Sendo aprovado na CCJ, o projeto segue para apreciação da 
Câmara dos Deputados, sem a necessidade de análise pelo Plenário 
do Senado Federal.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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44) PLS 00274/2016

AUTOR
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre o seguro garantia de execução de contrato na moda-

lidade segurado setor público, determinando sua obrigatoriedade em 
todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou 
de serviços, de valor igual ou superior a R$ 10 milhões, alterando a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 para estabelecer o limite de 
cobertura do seguro garantia em 100% (cem por cento) do valor do 
contrato, além de prever outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), em decisão terminativa, não sendo necessária, por-
tanto, a apreciação pelo Plenário do Senado. Atualmente, a matéria 
aguarda designação de relatoria na comissão e, sendo aprovado na 
CCJ, o Projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto regulamenta a obrigatoriedade de contratação de seguro 
garantia pelo tomador em favor da Administração Pública, em con-
tratos públicos com valor global igual ou superior a R$ 10  milhões, 
cobrindo a totalidade do valor do contrato, estabelecendo crité-
rios objetivos para orientar a atuação dos administradores públicos 
perante os tomadores e as seguradoras, de modo a limitar a possibi-
lidade de corrupção e de manipulação de preços.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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ANOTAÇÕES
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SUBTEMA  
Educação, ensino 

e formação
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1) PL 02546/2015

AUTOR
Deputado Vinicius Carvalho (PRB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir que as 

Universidades possam fixar seus currículos com o auxílio dos Conse-
lhos de Fiscalização Profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Educação (CE) e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que deverá apreciar o projeto 
em decisão terminativa, quanto aos aspectos de constitucionalidade 
e juridicidade. O projeto tramita em caráter conclusivo nas comissões, 
sendo dispensada a análise pelo plenário da Casa. Na CE, é aguar-
dada a apreciação do parecer favorável, na forma de substitutivo, do 
Deputado Alan Rick (PRB/AC).  Se aprovado nas comissões, o projeto 
segue para apreciação do Senado Federal.



283CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO

A proposição altera a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (Lei nº. 9.394, de 20 de novembro de 1996) para permitir 
que as Universidades possam fixar seus currículos com o auxílio dos 
Conselhos de Fiscalização Profissional. Segundo o autor do projeto ‘o 
Estado Brasileiro tem como objetivo compreender a necessidade de 
que a formação do graduado tenha uma correlação com o mercado 
de trabalho no país e suas peculiaridades. Nesse sentido nada melhor 
do que permitir que as Universidades tenham como parceiras na ela-
boração de seus currículos os Conselhos de Fiscalização Profissional, 
uma vez que tais autarquias conhecem profundamente as necessi-
dades que serão enfrentadas pelos profissionais que ingressam no 
mercado, cremos que essa parceria poderá enriquecer os currículos 
das Faculdades permitindo uma formação mais completa do profis-
sional’. No texto substitutivo apresentado pelo relator do projeto, 
Deputado Alan Rick (PRB/AC), é proposta alteração da Lei nº 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, que ‘fixa as diretrizes e bases da educa-
ção nacional’ para que a Câmara de Educação Superior delibere sobre 
as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação, para 
os cursos de graduação, ouvidos os respectivos conselhos federais de 
fiscalização do exercício profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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2) PL 05334/2016

AUTOR
Deputado Edinho Araújo (PMDB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a redação do inciso I do art. 1º da Lei nº 7.410, de 27 de 

novembro de 1985, que ‘dispõe sobre a Especialização de Engenhei-
ros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão 
de Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras providências’.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Assim que foi apresentado, o projeto foi apensado ao PL 6179/2009 
que ‘Dispõe sobre o Bacharelado em Segurança do Trabalho’, pas-
sando a tramitar em conjunto com este. O PL 6179/2009 já foi apre-
ciado pelas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público 
(CTASP), onde foi aprovado parecer favorável, na forma de subs-
titutivo, da Deputada Gorete Pereira (PR/CE); e pela Comissão de 
Educação (CE), onde foi aprovado parecer pela rejeição do Deputado 
Newton Lima (PT/SP). Atualmente o projeto encontra-se na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) onde aguarda designa-
ção de relator. Cabe destacar que a CCJC analisará o PL 6179/2009 e 
o PL 5334/2016 apenas quanto à constitucionalidade e juridicidade 
dos mesmos. Como o PL 6179/2009 recebeu pareceres divergen-
tes das comissões de mérito, após a análise da CCJC, o projeto será 
analisado pelo Plenário da Casa e, se aprovado, será remetido ao 
Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto pretende atribuir aos profissionais formados no curso de 
bacharelado em Engenharia de Segurança do Trabalho o direito ao 
exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
bem como a expedição, àqueles bacharéis, de registro profissional 
por parte de seus conselhos profissionais respectivos. Dessa forma, o 
projeto pretende fazer reconhecer, diante desses conselhos, o curso 
de graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho enquanto 
ramo específico, mas independente da Engenharia.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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3) PL 6560/2016

AUTOR
Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, para dispor sobre 

a formação do profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Assim que foi apresentado, o projeto foi apensado ao PL 6179/2009 
que ‘Dispõe sobre o Bacharelado em Segurança do Trabalho’, pas-
sando a tramitar em conjunto com este e com o PL 5334/2016. O PL 
6179/2009, principal, já foi apreciado pelas Comissões de Trabalho, 
Administração e Serviço Público (CTASP), onde foi aprovado parecer 
favorável, na forma de substitutivo, da Deputada Gorete Pereira (PR/
CE); e pela Comissão de Educação (CE), onde foi aprovado parecer 
pela rejeição do Deputado Newton Lima (PT/SP). Atualmente o pro-
jeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC) onde aguarda designação de relator. Cabe destacar que 
a CCJC analisará o PL 6179/2009 e os demais apensados apenas 
quanto à constitucionalidade e juridicidade dos mesmos. Como o PL 
6179/2009 recebeu pareceres divergentes das comissões de mérito, 
após a análise da CCJC, o projeto será analisado pelo Plenário da Casa 
e, se aprovado, será remetido ao Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição visa alterar a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 
1985, com intuito de estabelecer a profissão de Engenheiro Segu-
rança do Trabalho seja exclusivo ao Arquiteto e Urbanista ou Enge-
nheiro, com o diploma de pós-graduação em Engenharia e Segurança 
do Trabalho, ou com a graduação nesse curso, ambos realizados em 
território nacional. Para o exercício da atividade será necessário o 
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
bem como para o arquiteto e urbanista o registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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4) PLS 00292/2016

AUTOR
Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para garantir o diploma 
aos concluintes das disciplinas de cursos de graduação oferecidos 
pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
(CE), em decisão terminativa, estando dispensada a análise pelo 
plenário do Senado. Na CE é aguardada a apresentação de parecer 
pelo Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), relator da matéria. Caso 
a proposição seja aprovada na CE segue para revisão pela Câmara 
dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
para estipular que ao estudante aprovado no conjunto de disciplinas 
de curso de graduação oferecido no âmbito do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), independentemente do resultado da defesa 
de trabalho de conclusão, na forma do regulamento, é assegurado o 
direito ao diploma. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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ANOTAÇÕES
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SUBTEMA  
Exercício profissional
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01) PL 02020/2007 PLC 00033/2014

AUTORA
Deputada Elcione Barbalho (PMDB/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e com-

bate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e 
áreas de reunião de público; altera as Leis nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; e dá 
outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Após aprovada pela Câmara dos Deputados, e revisada pelo Senado 
Federal, com emendas, a proposição de autoria da Deputada Elcione 
Barbalho (PMDB/PA), retornou à Câmara para análise das alterações 
realizadas. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), de Desenvolvimento Urbano (CDU) e 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), já 
tendo sido aprovado parecer favorável às emendas do Senado, do 
Deputado Tenente Lúcio (PSB/MG), na CDU. Na CSPCCO também foi 
aprovado relatório favorável às emendas do Deputado Subtenente 
Gonzaga (PDT/MG). Na CCJC é aguardada a apreciação do parecer 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das Emen-
das do Senado Federal, do Deputado Capitão Augusto (PR/SP). A pro-
posição tramita em regime de urgência e pode ser inclusa na Ordem 
do Dia do Plenário, para discussão, a qualquer momento. Após a apre-
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ciação do Plenário da Câmara dos Deputados o projeto será remetido 
à sanção.

ENTENDA O PROJETO

Estabelece diretrizes gerais para todo o país sobre medidas de pre-
venção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público, a cargo dos municípios e 
do corpo de bombeiros; entre outros pontos, dispõe que os enge-
nheiros e arquitetos, o corpo de bombeiros, a prefeitura municipal, os 
proprietários de estabelecimentos e os promotores de eventos obser-
varão as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) ou de outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO); res-
ponsabiliza, por improbidade administrativa, o prefeito que deixar de 
prever as medidas de prevenção e combate a incêndio e desastres 
no planejamento urbano ou exceder os prazos para concessão de 
alvará de funcionamento dos estabelecimentos referidos, e o oficial 
bombeiro que não realizar no prazo os atos necessários à elaboração 
de laudo ou ato sob sua responsabilidade para concessão de alvará.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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02) PL 06117/2009

AUTOR
Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece que a obra intelectual produzida em cumprimento a 

dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
pertencerá a ambas as partes.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Cultura (CCULT); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, 
quanto ao mérito e  constitucionalidade e juridicidade, dispensada a 
apreciação pelo Plenário da Câmara. Na Comissão de Cultura é aguar-
dada a apreciação do parecer da Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ) 
pela rejeição do projeto, e pela aprovação do PL 3133/2012, apen-
sado, na forma de Substitutivo apresentado. Se aprovado nas comis-
sões, o projeto segue para revisão pelo Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto de lei acrescenta o artigo 45-A à Lei nº. 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998, sobre Direitos Autorais, para determinar que ‘se 
a obra intelectual, entre elas os projetos, esboços e obras plásticas 
arquitetônicas e de paisagismo, consoante o artigo 7º da referida lei, 
for produzida em cumprimento a dever funcional, contrato de traba-
lho ou de prestação de serviços, os direitos autorais pertencerão a 
ambas as partes’. Assim, o projeto pretende ampliar à pessoa jurídica 
brasileira promotora do empreendimento os direitos autorais assegu-
rados a autores pela Lei de Direitos Autorais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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03) PL 02123/2015 PLC 0005/2017

AUTOR
Rômulo Gouveia (PSD/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Inclui novo § 4º ao art. 40 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, para proibir a 
de cobrança de taxa de visita técnica ou de qualquer despesa do con-
sumidor com a finalidade de elaboração de orçamento.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, 
a proposição foi recebida no Senado Federal, para revisão, onde 
aguarda distribuição. Caso o Senado proceda a alterações no texto, o 
projeto retorna para a Câmara para análise apenas dos trechos alte-
rados. Contudo, se o Senado aprovar o texto na versão recebida pela 
Câmara, o projeto segue para sanção.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera o Código de Defesa do Consumidor para proibir a 
cobrança de taxa de visita técnica ou de qualquer despesa do consu-
midor com a finalidade de elaboração de orçamento. Assim sendo, as 
despesas, de qualquer natureza, decorrentes dessas visitas e deslo-
camentos de técnicos ou demais prepostos do fornecedor, destinadas 
à elaboração do orçamento prévio, serão suportadas exclusivamente 
pelo fornecedor. A matéria determina ainda que sua vigência terá 
início após 90 dias da data de sua publicação oficial.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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04) PL 03772/2015

AUTOR
Deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre medidas de abertura da economia no Brasil e de lici-

tações. Altera as Leis nº 10.406, de 2002; 8.934, de 1994; 5.194, de 
1966; 8.666, de 1993; 8.248, de 1991. Revoga dispositivos das Leis 
nº 11.578, de 2007; 9.478, de1997; e 12.351, de 2010.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição de autoria do Deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO), 
foi distribuída às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática (CCTCI); Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP); Minas e Energia (CME); Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Serviços (CDEICS); Finanças e Tributação (CFT) e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).  Atualmente, o projeto 
aguarda composição de Comissão Especial, em virtude de ter sido dis-
tribuído a mais de três comissões de mérito. Se aprovado na comis-
são especial, o projeto segue para análise do Senado Federal sem a 
necessidade de apreciação do plenário da Câmara.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei nº. 5.194, de 1966, dentre outras leis, asse-
gurando o exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto 
ou engenheiro-agrônomo aos estrangeiros contratados que, a critério 
dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia, tenham seus títulos registrados temporariamente. Neste sen-
tido, seria excluído da atual redação da lei o trecho ‘considerados a 
escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse 
nacional’. Segundo o autor do projeto, a proposição foi apresentada 
em decorrência de estudo, realizado pelo consultor do Senado Fede-
ral Marcos Mendes, no qual é evidenciado significativo conjunto de 
barreiras que dificultam que empresas estrangeiras possam contestar 
a posição de mercado das empreiteiras locais. Segundo o parlamentar 
é impressionante o conjunto de dificuldades pelas quais devem pas-
sar tais empresas para poderem entrar no mercado brasileiro. 

O referido texto do consultor do Senado sugere ainda, quanto à 
abertura do mercado a empresas e profissionais estrangeiros, que 
“o empecilho são os conselhos de regulamentação profissional, em 
especial o de Engenharia e o de Arquitetura”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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05) PL 04328/2016

AUTORA
Deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Institui o Estatuto das Pessoas com Obesidade.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU); Seguridade Social e Família (CSSF), e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucio-
nalidade, juridicidade do projeto, sem a necessidade de apreciação 
pelo Plenário da Câmara. Na CDU é aguardada a apresentação de 
parecer do relator, Deputado Tenente Lucio (PSB/MG). Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para apreciação do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O capítulo VIII do projeto menciona em seu artigo 18, disposições 
atinentes à arquitetura e prioridade na aquisição de imóvel pelo 
obeso mórbido. Neste sentido, dispõe que ‘Nos programas habitacio-
nais subsidiados com recursos públicos, o obeso e o obeso mórbido 
gozam de prioridade na aquisição de imóvel em piso térreo para 
moradia própria, observado o seguinte: I - reserva de pelo menos três 
por cento das unidades habitacionais residenciais em piso térreo para 
atendimento aos obesos; II - implantação de equipamentos urbanos 
comunitários que atendam a especificidade do obeso; III - eliminação 
de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibili-
dade para o obeso’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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06) PL 06518/2016

AUTOR
Deputado Antonio Bulhões (PRB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor 

sobre barreiras arquitetônicas em templos religiosos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CPD), de Cultura (CCULT), de Desen-
volvimento Urbano (CDU) e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) para análise da constitucionalidade ou juridicidade da matéria. 
A matéria aguarda a designação de relator na CPD. Caso às Comis-
sões se manifestem favoravelmente, a matéria será remetida para o 
Senado Federal, sem a necessidade da apreciação do Plenário.
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ENTENDA O PROJETO

O Projeto de Lei tem como intuito alterar a Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000 -  a Lei de da Acessibilidade - para que os tem-
plos religiosos não sejam obrigados a se adequarem critérios para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. Segundo o autor do projeto “em alguns 
templos, os altares são ou foram construídos tendo como base répli-
cas de templos antigos, alguns milenares, já não mais existentes. Por 
sua vez, outros altares seguem padrões estabelecidos por dogmas, 
princípios ou fundamentos religiosos, cujas alterações com base nas 
normas vigentes poderiam trazer prejuízos litúrgicos. Precisamos ter 
em mente que, além dessa questão de caráter religioso, há ainda 
altares em templos que são tombados e constituem patrimônio cul-
tural, cujas eventuais modificações ou reconstruções transformariam 
significativamente sua forma e, consequentemente, sua história. É 
plenamente desejável, pois, que os altares de templos religiosos 
não sejam entendidos como barreiras arquitetônicas e não estejam 
incluídos nos critérios exigíveis referentes a elementos arquitetôni-
cos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobili-
dade reduzida”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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07) PLS 00513/2011

AUTOR
Senador Vicentinho Alves (PR/TO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Estabelece normas gerais para a contratação de parceria público-

-privada para a construção e administração de estabelecimentos 
penais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH), Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
Assuntos Sociais (CAS), bem como à Comissão Especial de Desenvol-
vimento Nacional (CEDN), em decisão terminativa, dispensada a aná-
lise pelo Plenário do Senado. Na CDH foi aprovado parecer favorável, 
com emenda, do Senador Paulo Paim (PT/RS). Na CEDN, é aguardada 
a apreciação do parecer favorável do Senador  Antonio Anastasia 
(PSDB/MG), com emendas. Por sua vez, na CCJ, a proposição aguarda 
o relatório do Senador Paulo Paim (PT/RS). Caso seja aprovado nas 
comissões, o projeto segue para revisão pela Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria institui normas gerais para a contratação de Parcerias 
Público-Privadas (PPP), no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, para a construção e administração de esta-
belecimentos penais, sendo considerada apta a concorrer ao processo 
a empresa privada que apresentar estudo consistente de viabilidade 
prática do projeto-modelo de concepção da estrutura arquitetônica do 
estabelecimento penal, suas condições de segurança e a capacidade 
de a estrutura e a empresa atenderem aos serviços a serem exigidos 
contratualmente.  A matéria também define a PPP como um contrato 
de concessão administrativa que deverá ser precedido de licitação, 
obedecendo as diretrizes na contratação expostas no projeto. Ainda, o 
projeto prevê a possibilidade de o concessionário subcontratar servi-
ços ou partes da obra e a forma como este será remunerado. Em seu 
artigo 7º, o projeto dispõe que os estabelecimentos penais deverão 
dispor de área física suficiente para permitir o desenvolvimento de 
atividades laborais, educacionais e recreativas em relação à quanti-
dade de vagas; de pessoal treinado em segurança e vigilância; além 
de dispor e manter, entre outras coisas, ambientes limpos, aerados, 
salubres e com condicionamento térmico adequado, assim como ofe-
recer área mínima de 6m2 (seis metros quadrados) para cada preso, 
com aparelho sanitário e lavatório, nas unidades celulares.  Aplicam-
-se subsidiariamente às determinações desta matéria legislativa as 
disposições da Lei nº 11.079/04 - que institui normas gerais para 
licitação e contratação de PPP no âmbito da administração pública - e 
da Lei nº 7.210/84 - que institui a Lei de Execução Penal.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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08) PLS 00465/2012

AUTOR
Senador Valdir Raupp (PMDB/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera os arts. 17, 21, 24, 26, 38, 46 e 109, acrescenta arts. 52-A, 

52-B e 111-A, e revoga o § 2º do art. 50, todos da Lei nº 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998, para revisar aspectos diversos da Lei de 
Direitos Autorais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto de Lei foi distribuído às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte (CE) e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática (CCT), em  decisão terminativa, não necessitando da apre-
ciação do Plenário do Senado. Atualmente, a matéria encontra-se 
na CE, onde é aguardada a apreciação do voto favorável ao Projeto, 
com nove emendas que apresenta, do Senador Randolfe Rodrigues 
(REDE/AP). Se aprovado nas comissões, a matéria segue para revisão 
pela Câmara dos Deputados.



311CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

ENTENDA O PROJETO 

O projeto propõe modificações na Lei nº 9.610, de 1998 (Lei de 
Direitos Autorais). Neste sentido, é proposta modificação ao artigo 26 
da lei, ao determinar que ‘sem anuência de seu autor, não pode o 
proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele apro-
vado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, 
por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique com-
provada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do 
projeto em sua forma originária’. Nessa medida ‘se o autor repudiar a 
alteração do projeto arquitetônico, o proprietário da obra não poderá 
atribuir à construção o caráter de reprodução da obra arquitetônica, 
sob pena de responder pelos danos que causar ao autor’. O artigo 
excetua, no entanto, as alterações de pouca monta, ‘ressalvada sem-
pre a unidade estética da obra projetada’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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09) PLS 00121/2014

AUTORA
Senadora Ana Amelia (PP/RS)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Institui normas gerais sobre segurança contra incêndio e pânico.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido distribuído à Comissão de Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) em decisão terminativa, o projeto aguarda 
designação de relator. Se aprovada pela comissão, a matéria segue 
pra revisão pela Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

A matéria estabelece diretrizes gerais de segurança contra incên-
dio e pânico, visando à proteção da vida e à redução de danos ao 
meio ambiente e ao patrimônio. As referidas normas de segurança 
se aplicam às edificações, às atividades e às áreas de risco, urbanas e 
rurais, localizadas no território nacional, bem como às construções, às 
reformas, às ampliações ou às mudanças de atividade ou ocupação 
de imóveis. Ela também dispõe sobre a classificação das edificações 
e áreas de risco e das medidas de segurança; as exigências e a fis-
calização; as responsabilidades; as penalidades e sua aplicação; e os 
locais de reunião de público. Os locais de reunião em público deve-
rão obter licença emitida pelo Corpo de Bombeiros, juntamente com 
os seguintes documentos: certificado de garantia de manutenção e 
funcionamento do sistema preventivo, expedido por profissional ou 
empresa habilitada para a execução dos serviços; nota fiscal de com-
pra de extintores ou de recarga em empresa habilitada para a execu-
ção dos serviços; anotação de responsabilidade técnica, emitida por 
profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia, ou registro de responsabilidade técnica, emitido por profissional 
registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O projeto dispõe 
ainda que “os cursos de graduação em engenharia e arquitetura, os 
cursos de educação profissional tecnológica de graduação e os cursos 
de educação profissional técnica de ensino médio em funcionamento 
no País incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo relativo à segu-
rança contra incêndio e pânico e à redução de risco de desastres”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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SUBTEMA  
Regulamentação de 

profissões e Conselhos 
de Fiscalização 

Profissional
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1) PL 05139/2009

AUTOR
Poder Executivo

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Disciplina a ação civil pública para a tutela de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído para análise da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, quanto à cons-
titucionalidade, juridicidade e mérito do projeto, sem a necessidade 
de apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CCJC, em 2010, foi apro-
vado parecer do Deputado José Carlos Aleluia (DEM/PA) pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejei-
ção. Tendo sido apresentado recurso por um décimo dos membros 
da Casa, contra apreciação conclusiva do projeto, a matéria aguarda 
deliberação do recurso na Mesa Diretora. Se aceito o recurso, a maté-
ria será pautada e votada oportunamente no plenário da Câmara 
dos Deputados. Se negado o recurso, a proposição será definitiva-
mente arquivada.
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ENTENDA O PROJETO

Dentre outras disposições, o projeto dispõe que, no rol de enti-
dades, as de fiscalização do exercício das profissões são legitima-
das concorrentemente para propor ação coletiva, desde que restritas 
à defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos ligados à categoria.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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2) PL 06694/2013

AUTOR
Deputado Arnaldo Faria de Sa (PTB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Institui Cadastro de Peritos nos Órgãos de Fiscalização de Profissões 

Regulamentadas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC), em caráter terminativo, quanto à constitucionalidade, juri-
dicidade e mérito do projeto, sem a necessidade de apreciação pelo 
Plenário da Câmara. Na CTASP, foi apresentado parecer, do Deputado 
Jorge Corte Real (PTB/PE) pela aprovação, com emenda. Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para apreciação do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto determina que os Órgãos de Fiscalização de Profissões 
Regulamentadas deverão instituir Cadastro de Peritos que atuem 
nas áreas judiciais, arbitrais e extrajudiciais, observadas as condições 
estabelecidas nas respectivas leis regulamentadoras no tocante à 
atuação na atividade pericial. Para se cadastrar como Perito o profis-
sional deve comprovar que já atua como perito, mediante certidão 
do órgão judicial ou arbitral, ou apresentar certificado de conclusão 
de curso de duração mínimo de 120 (cento e vinte) horas, ministrado 
por entidade capacitadora credenciada pelos Conselhos Profissionais 
da respectiva profissão. Além disso, o profissional inscrito no Cadas-
tro de Peritos deverá comprovar perante o seu Conselho Profissional, 
anualmente, ter participado de programa de educação continuada. 
Os Órgãos de Fiscalização das respectivas profissões credenciarão 
entidades capacitadoras a ministrarem seminários, cursos e palestras 
para pontuação no programa de educação continuada e os Conse-
lhos Federais das profissões regulamentadas deverão regulamentar 
a forma de inscrição no Cadastro de Peritos e programa de educação 
continuada, obedecidos os princípios básicos estabelecidos na Lei. A 
atuação como Perito sem a inscrição no Cadastro de Peritos do Órgão 
de fiscalização de sua profissão caracteriza infração disciplinar e ética 
de acordo com a legislação de cada área. Os magistrados das Justiças 
Federal, Eleitora, Militar, do Trabalho e Estaduais e os Árbitros, ao 
nomearem peritos de sua confiança, deverão observar, segundo a 
especialização da perícia, a habilitação no respectivo Órgão de Fisca-
lização e a inscrição no Cadastro de Peritos da profissão.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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3) PL 01944/2015

AUTOR
Deputado Veneziano Vital Do Rêgo (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os conselhos de fiscalização de 

profissões regulamentadas disponibilizarem meios de acesso público 
para consulta a informações cadastrais dos profissionais registrados.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às  Comissões de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC), em caráter terminativo, sem a necessidade de apreciação 
pelo Plenário da Câmara. Na CTASP foi aprovado parecer favorável, 
com emenda, do relator designado, Deputado Daniel Vilela (PMDB/
GO). Na CCJC, foi designado relator o Deputado Osmar Serraglio 
(PMDB/PR), onde encontra-se aguardando a apresentação de pare-
cer. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para apreciação do 
Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

A proposição regulamenta o acesso público a informações cadas-
trais dos profissionais registrados em conselhos federal e regionais de 
fiscalização de profissões regulamentadas. O projeto dispõe ainda que 
‘Os conselhos federal e regionais de fiscalização de profissões regula-
mentadas deverão disponibilizar, gratuitamente, em suas sedes e em 
seus sítios na internet, meios de acesso a informações cadastrais dos 
profissionais registrados, nas quais deverão constar nome completo 
do profissional, seu número de registro, especialidade, se houver, e 
local principal de sua atividade, além de outras informações, a critério 
dos conselhos’.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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4) PL 03568/2015

AUTOR
Deputado Lincoln Portela (PRB/MG)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta artigo à Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 

Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, ins-
titui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras provi-
dências, para permitir a concessão e a percepção do benefício aos 
inscritos em cadastro de empregadores ou em conselhos de fiscali-
zação profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público (CTASP), Finanças e Tributação (CFT) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em caráter terminativo, sem 
a necessidade de apreciação pelo Plenário da Câmara. Na CTASP, é 
aguardada a apresentação de  relatório do Deputado Lucas Vergílio 
(SD/GO). Se aprovado nas comissões, o projeto segue para aprecia-
ção do Senado Federal.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto acrescenta parágrafo à Lei nº. 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, que ‘Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono 
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)’ para que a 
inscrição do trabalhador em cadastro de empregadores ou em conse-
lhos de fiscalização profissional não impeça a concessão e percepção 
dos benefícios da lei. Segundo o autor do projeto foram recebidas 
reclamações de que o simples fato dos profissionais se inscreverem 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), como Microempre-
endor Individual (MEI), por exemplo, tem sido motivo para a não 
concessão ou percepção do benefício do seguro-desemprego, bem 
como para o seu cancelamento ou suspensão, sem que, no entanto, 
isso tenha resultado em obtenção de qualquer renda. Assim, o traba-
lhador, desempregado, que, ainda no período de concessão ou per-
cepção do seguro-desemprego, resolve empreender, em vez de se 
recolocar no mercado de trabalho como empregado por total falta 
de oferta de emprego, fica impedido de receber o benefício sob a 
alegação de usufruir renda.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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5) PLS 00193/2013

AUTOR
Senador Pedro Taques (PDT/MT)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, para determinar a extensão das disposições da 
Lei às entidades de fiscalização profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), onde será apreciado terminativamente, ou seja, 
não sofrerá apreciação pelo Plenário da Casa. Atualmente a matéria 
aguarda designação de relator na comissão e, se considerado proce-
dente, segue para análise da Câmara dos Deputados.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto altera a Lei de Acesso à Informação para incluir, entre os 
órgãos e entidades responsáveis a prestar informações referentes à 
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem pre-
juízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas, 
a Ordem dos Advogados do Brasil e os conselhos de fiscalização de 
profissões regulamentadas. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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6) PLS 00531/2015

AUTOR
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Disciplina a profissão de Agroecólogo.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
em decisão terminativa, onde recebeu parecer favorável da rela-
tora, Senadora Lúcia Vânia (PSB/GO). Atualmente, o projeto aguarda 
apreciação de requerimento que solicita que a matéria também seja 
analisada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle (CMA), e, caso aprovado, fará com que o pro-
jeto siga primeiro para esta comissão e, depois, para reexame da CAS.
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ENTENDA O PROJETO

O projeto estabelece, entre outras disposições, as atividades a 
serem desempenhadas pelo profissional habilitado em Agroecologia, 
sendo o Agroecólogo entendido como aquele que estuda a agricul-
tura de forma sustentável com o objetivo de preservar os recursos 
naturais. Entre as atribuições desse profissional, a matéria lista as 
atividades de analisar a realidade do meio ambiente e identificar suas 
potencialidades e restrições ecológicas; interpretar, orientar e aplicar 
a legislação trabalhista, agropecuária e ambiental; elaborar laudos, 
perícias, pareceres e relatórios técnicos sobre projetos agropecuários 
no âmbito de sua competência profissional; planejar e implementar 
projetos florestais e de recuperação de áreas degradadas. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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