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APRESENTAÇÃO

Pelo quarto 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 legislativas concernentes ao setor de Arquitetura e Urba-
nismo e contribuir com os parlamentares 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 2016, o Seminário Legislativo realizará uma mesa-redonda com 
a participação de parlamentares e representantes da profissão que 
apresentarão contribuições de arquitetos e urbanistas no processo 
legislativo federal. Na sequência, dois grandes temas serão debatidos 
por grupos de trabalho.

O primeiro deles, “Desenvolvimento Urbano e Habitacional”, abor-
dará matérias que visam alterar as principais normas federais sobre o 
assunto, como as Leis 6.766/1979, que dispõe sobre o 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; 12.651/2012, o Código 
Florestal. Serão analisados quais instrumentos ainda podem ser incor-
porados para tornar os textos legais mais eficazes. Também serão discu-
tidas propostas de emenda à Constituição que objetivam a extinção dos 
chamados “terrenos de marinha” e as alterações na Lei 8.666/1993, 
que rege as compras públicas em todo o país.

O segundo grupo temático, “Desenvolvimento Profissional em 
Arquitetura e Urbanismo”, debaterá matérias que tratam de ensino, 
formação e exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo. 
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O Seminário também contará com a participação e contribuição de 
arquitetos e urbanistas especialistas em legislação. Serão abordadas 
opções para o aprimoramento das edificações e dos espaços públicos 
por intermédio da atuação dos profissionais da área no Poder Legis-
lativo Federal. Ao final do evento, serão formuladas diretrizes para a 
ação parlamentar do CAU/BR em 2016, 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 12.378/2010, que regula o exercí-
cio 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 urbanistas, o 
Código de Ética e as Tabelas de Honorários; e julga recursos de proces-
sos realizados pelos CAU/UF. É composto por 27 conselheiros federais, 
representantes de cada uma das unidades da federação brasileira e 
mais um conselheiro representante das instituições de ensino supe-
rior 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 iniciativas: 
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); Associação 
Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); Associação 
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 
projetos de Arquitetura, normas edilícias e de acessibilidade, coleta de 
resíduos, cidades sustentáveis e identificação pública de autoria;

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

 • O CAU/BR mantém acompanhamento permanente da tramitação das 
proposições 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)
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RESUMO DA TRAMITAÇÃO DE UMA PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (PEC)
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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 Desenvolvi-
mento 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 das Pessoas com Deficiência (CPD);

 • Comissão de Desenvolvimento Urbano - CDU);

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/chamadaExterna.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/capadr
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/capadr
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cctci
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccult
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdc
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdu
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 • Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços (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);

 • Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH);

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cec
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cespo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cft
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cffc
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/caindr
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/caindr
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cssf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctasp
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ctur
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=38
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=40
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=34
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1363
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=834
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 • 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 
Controle (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).

http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1306
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=47
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=59
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=50
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=50
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1307
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=54
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1716
http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=1956
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Proposições 
em Destaque
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PROJETO DE LEI DO SENADO 559/2013

AUTORIA 
Comissão de Modernização da Lei de Licitações e Contratos do 
Senado Federal

CASA ATUAL 
Senado Federal 

EMENTA 
Institui normas para licitações e contratos da administração pública 
e dá outras providências.

POSICIONAMENTO ATUAL 
Parecer “convergente com ressalvas” extraído do grupo temático 
de trabalho de prática profissional do III Seminário Legislativo de 
Arquitetura e Urbanismo, realizado em 2015.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovado parecer favorável do Senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB/PE), na forma de emenda substitutiva, na Comis-
são de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, o projeto será 
ainda remetido para apreciação da Comissão Especial do Desenvolvi-
mento Nacional. O projeto encontra-se sujeito à análise do plenário 
do Senado e, se aprovado, será remetido à Câmara dos Deputados, 
para revisão.
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OBSERVAÇÕES

Estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos 
no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Revoga a Lei 8.666/993 (Lei das Licitações), a Lei 10.520/2002 (que 
instituiu a modalidade de pregão nas licitações) e os arts. 1º a 47 da 
Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações – RDC). O 
CAU/BR encaminhou aos senadores da República o Ofício 589/2014, 
da Presidência do Conselho, com propostas de emendas ao Projeto 
de Lei do Senado 559/2013. As principais propostas são: a vedação 
da modalidade pregão para a contratação de obras e serviços de 
Arquitetura e Engenharia; a vedação do registro de preços para con-
tratação de obras e serviços de Arquitetura e Engenharia; a vedação 
da “contratação integrada” e a obrigatoriedade do uso da modalidade 
concurso para a contratação de projetos completos e executivos. 

No substitutivo do senador Fernando Bezerra Coelho, aprovado na 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, foi proposta a elaboração de 
projeto executivo para todas as obras públicas, com exceção daquelas 
acima de R$ 500 milhões, que permitiram o uso do regime de “con-
tratação integrada”. Estas últimas seriam realizadas com base em 
projeto básico. Nos demais casos, será adotado o projeto executivo. 
Foi ainda vedada a utilização da modalidade pregão para a contrata-
ção de serviços técnicos especializados de natureza predominante-
mente intelectual. C

Cabe destacar que o projeto faz parte da Agenda Brasil - pauta 
apresentada pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, 
com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico 
do país.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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MEDIDA PROVISÓRIA 678/2015

AUTORIA
Poder Executivo da União

EMENTA
Altera a Lei 12.462/2011, que institui o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas.

POSICIONAMENTO ATUAL
Proposição já convertida em lei.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A Medida Provisória 678/2015, foi encaminhada ao Congresso 
Nacional para apreciação e teve sua redação alterada na Câmara dos 
Deputados, que remeteu a MP ao Senado Federal na forma do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV) 17/2015. Os senadores aprovaram o pro-
jeto na forma como foi recebido da Câmara. Na Presidência da Repú-
blica, o texto foi vetado parcialmente devido às emendas inseridas 
não possuírem pertinência temática com o texto original enviado ao 
Congresso. O PLV foi então transformado na Lei 13.190/2015.



27CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

OBSERVAÇÕES

A Lei 13.190/2015, norma jurídica proveniente da MP 678/2015, 
prevê a aplicação do regime diferenciado de contratações públi-
cas (RDC) às licitações e contratos necessários à realização de 
ações no âmbito da segurança pública. Neste sentido, alterou a Lei 
12.462/2011, que instituiu o RDC, possibilitando que o regime fosse 
aplicável também às “obras e serviços de Engenharia para construção, 
ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e 
de unidades de atendimento socioeducativo” e às “ações no âmbito 
da segurança pública”. 

Outros trechos aprovados e sancionados, como o que prevê amplia-
ção do regime para “obras e serviços de Engenharia, relacionadas a 
melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logís-
tica”, encontram-se com a eficácia suspensa em virtude da concessão 
de liminar a mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal 
Federal pelo Senador Álvaro Dias. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 125/2015 
(COMPLEMENTAR)

AUTORIA
Deputado Barbosa Neto (PSB/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei Complementar 123/2006 para reorganizar e simpli-
ficar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes 
do Simples Nacional. 

POSICIONAMENTO ATUAL
Parecer “convergente com ressalvas” extraído do grupo temático 
de trabalho de prática profissional do III Seminário Legislativo de 
Arquitetura e Urbanismo, realizado em 2015. 

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado 
ao Senado Federal para revisão. A matéria tramita em regime de 
urgência na Casa, onde foi aprovada na Comissão de Assuntos Econô-
micos e aguarda inclusão na ordem do dia do Plenário. Em virtude das 
alterações operadas no texto pelo Senado, o projeto retornará para a 
Câmara para apreciação da nova redação. 
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OBSERVAÇÕES

Na Câmara dos Deputados foi aprovada emenda em Plenário que 
viabilizou redução significativa da faixa de tributação a qual encon-
tram-se submetidas as micro e pequenas empresas de Arquitetura 
e Urbanismo. Alterou-se a tabela na qual encontram-se as micro e 
pequenas empresas da área, visando o mesmo tratamento concedido 
aos escritórios de advocacia.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



30  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

MEDIDA PROVISÓRIA 700/2015

AUTORIA
Poder Executivo da União

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados  

EMENTA
Altera o Decreto-Lei 3.365/1941, que dispõe sobre desapropria-
ções por utilidade pública, e a Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os 
registros públicos, e dá outras providências. 

POSICIONAMENTO ATUAL
A ser definido neste IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. 

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A Medida Provisória publicada em 9 de dezembro de 2015 foi 
encaminhada ao Congresso Nacional para apreciação. A proposição 
deverá ser analisada, inicialmente, por comissão mista integrada por 
12 senadores e 12 deputados, perante a qual serão apresentadas 
as emendas e emitido relatório por parlamentar designado. Caso o 
colegiado opte pela alteração do texto da MP, deverá apresenta-lo 
alterado na forma de Projeto de Lei de Conversão (PLV). Aprovado 
o parecer na comissão, a MP ou PLV serão remetidos ao plenário 
da Câmara dos Deputados para discussão e votação. Se aprovada 
na Câmara, a matéria será encaminhada ao Senado Federal.  Caso o 
Senado não aceite as alterações da Câmara, optando pela versão ori-
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ginal 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 vai até 18 de março de 2016 e pode ser prorrogado 
uma única vez. Neste sentido, cabe destacar que se a MP não tiver 
sua votação encerrada em ambas as casas do Congresso Nacional no 
prazo de 60 dias de sua publicação no Diário Oficial da União, estará 
automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual 
período. 

OBSERVAÇÕES

A MP 700/2015, objetiva, segundo o governo, “estimular o inves-
timento privado em infraestrutura no país, a partir da desburocratiza-
ção da legislação relativa à desapropriação por utilidade pública”. Para 
tanto, altera o Decreto-Lei 3.365/1941, que dispõe sobre desapropria-
ções por utilidade pública; a Lei 6.015/1973, que dispõe sobre regis-
tros públicos; a Lei 10.406/2002 – o Código Civil; a Lei 9.514/1997, 
que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário; e a Lei 
6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.

Com a alteração, concessionárias, entidades públicas e entida-
des que exerçam funções delegadas pelo Poder Público poderão 
promover desapropriações de utilidade pública, mediante autorização 
expressa constante de lei ou contrato, inclusive “o contratado pelo 
Poder Público para fins de execução de obras e serviços de Enge-
nharia sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada 
integral e contratação integrada”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
SOBRE TERRENOS DE MARINHA 

AUTORIA
Diversa*

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados e Senado Federal*

EMENTA
Diversas*

POSICIONAMENTO
A ser definido neste IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo.

OBSERVAÇÕES

Encontram-se em tramitação no Congresso Nacional propostas de 
emenda à Constituição que objetivam a extinção do instituto denomi-
nado “terreno de Marinha”. O tema envolve a ocupação e dominiali-
dade das terras, que são bens da União, mas localizados nos municí-
pios, em uma faixa de terra que engloba toda a costa brasileira.   

*Para mais informações, verificar notas das PECs 53/2007, 56/2009 e 
71/2013 do Senado Federal e 39/2011, 16/2015, 27/2015 e 30/2015 da 
Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI 6.699/2002

AUTORIA
Deputado José Carlos Coutinho (DEM/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Inclui como “crime contra a saúde pública” o exercício ilegal das 

profissões de agrônomo, engenheiro e arquiteto e urbanista, alte-
rando o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940).

POSICIONAMENTO
Parecer “convergente” extraído do I Seminário Legislativo de Arqui-

tetura e Urbanismo, realizado em 2013.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido apreciada pelas Comissões de Trabalho, Administração 
e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania, a matéria 
aguarda inclusão na ordem do dia do Plenário da Câmara dos Deputa-
dos. Se aprovada, a proposição segue para revisão do Senado Federal. 

OBSERVAÇÕES

O projeto objetiva alterar a redação do artigo 282 do Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848/1940) para criminalizar o exercício ilegal das pro-
fissões de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com a pena de deten-
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ção de 6 meses a 2 anos. Segundo o autor do projeto, as referidas ati-
vidades envolvem riscos à saúde e à vida dos cidadãos. Atualmente, 
as pessoas que exercem ilegalmente a profissão de arquiteto e urba-
nista são punidas nos moldes do artigo 47 da Lei de Contravenções 
Penais (Decreto-Lei 3.688/1941), que prevê pena de prisão simples 
de 15 dias a 3 meses ou multa. Na atual redação do artigo 282 do 
Código Penal já estão criminalizadas as condutas de exercício ilegal da 
profissão de médico, dentista e farmacêutico.

Em sentido semelhante, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 
do Senado 236/2012, a reforma do Código Penal, no qual encontra-
-se prevista a tipificação do exercício ilegal de qualquer profissão ou 
atividade econômica regulamentada.  

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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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 
50 proposições legislativas acerca de temas que envolvem desenvol-
vimento 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 destas pro-
posições, 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 ocupação do solo das 
cidades; habitações, infraestrutura, saneamento ambiental, trânsito, 
transportes públicos urbanos, coleta de lixo e de resíduos sólidos. 

No CAU/BR, a instância técnica para o debate da temática é a 
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, cujas atribuições 
são acompanhar, avaliar e emitir manifestações sobre projetos em 
trâmite no Congresso Nacional relacionados ao assunto.

O I Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, realizado em 
maio de 2013, reiterou a relevância do Estatuto da Cidade – a Lei 
10.257/2001, legislação de cunho generalista e promotor de impor-
tantes instrumentos para as cidades, como os planos diretores. O dire-
cionamento proposto foi pela não alteração do texto, vez que suas 
ferramentas ainda carecem de aplicação e efetividade plena.

Já no III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, realizado 
em julho de 2015, foram debatidas as expectativas e realidades no 
bojo dos Estatutos da Cidade e da Metrópole - a Lei 13.089/2015. A 
intenção foi analisar como os dois diplomas vinham sendo aplicados 
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nos municípios brasileiros e quais instrumentos ainda poderiam ser 
incorporados para torná-los mais eficazes.     

Nesta IV edição do Seminário Legislativo, serão apresentados e 
analisados 34 novas proposições legislativas sobre desenvolvimento 
urbano e habitacional. Trata-se, portanto, de um esforço concentrado 
do setor de Arquitetura e Urbanismo pela apreciação técnica ade-
quada de projetos de lei que ainda aguardam a definição de posicio-
namentos a serem encaminhados aos parlamentares para os quais as 
matérias serão distribuídas no Congresso Nacional.

Entre as 34 proposições mencionadas, 6 reacendem a discussão 
acerca de alterações no Estatuto da Cidade no sentido de fomentar a 
utilização de fontes renováveis e mecanismos de reaproveitamento e 
reuso da água, estabelecer padrões adequados de acessibilidade e de 
delimitação de áreas urbanas para reflorestamento no plano diretor. 
Como evidenciado, esses projetos visam acrescer incisos e alíneas ao 
texto já existente, prevendo novos instrumentos e impondo novas 
obrigações aos municípios, sejam elas de cunho proibitivo, financeiro 
ou no sentido da realização de melhorias. 

Ante o exposto, é notório o mérito dos acréscimos sugeridos ao 
Estatuto da Cidade pelo Congresso Nacional, mas desde que respeita-
das as competências constitucionais dos municípios, entes mais sen-
síveis financeiramente, e sobre os quais recaem os maiores ônus de 
normas aprovadas pelo Poder Legislativo da União. 

Ainda no âmbito da temática do desenvolvimento urbano e habi-
tacional, serão analisadas propostas de emenda à Constituição que 
objetivam a extinção do instituto histórico denominado “terreno de 
Marinha”. O tema envolve a ocupação e dominialidade dos terrenos, 
que são bens da União, mas localizados nos municípios, em uma faixa 
de terra que engloba toda a costa brasileira.   

No Poder Executivo, o CAU/BR tem buscado a interlocução com o 
Ministério das Cidades e o chefe da pasta, ministro Gilberto Kassab, por 
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intermédio do Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), no qual 
o presidente do Conselho, Haroldo Pinheiro, é membro titular do seg-
mento das entidades profissionais e acadêmicas que integram o órgão. 

O CAU/BR visa, portanto, que as leis e questões de direito urbanís-
tico, bem como a Arquitetura da cidade – o Urbanismo – não sejam 
impostos às comunidades, mas sim construída pelos cidadãos que 
nelas vivem. Afinal, foram nas cidades que apareceram as primeiras 
formas de vida democrática. 

Nesta seção, estão os textos explicativos acerca das 34 proposições 
legislativas sobre temas urbanos, acompanhados pela Assessoria de 
Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR, ainda pendentes 
de posicionamento.
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ANOTAÇÕES
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
53/2007

AUTORIA
Senador Almeida Lima (PMDB/SE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art. 49 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para extinguir 
o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para dispor 
sobre a propriedade desses imóveis.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A PEC 53/2007 tramita em conjunto com a PEC 56/2009 em 
regime especial no Senado. As proposições apensadas foram remeti-
das à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguardam 
a entrega de parecer do relator, senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES). 
Por ser uma PEC, a matéria seguirá, na sequência, para o Plenário do 
Senado, onde será votada em dois turnos, devendo receber votação 
pela aprovação por, no mínimo, três quintos dos membros da Casa, 
para então ser remetida à Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

A proposta de emenda à Constituição visa a extinção do instituto do 
terreno de marinha e seus acrescidos. Dispõe, ainda, sobre a proprie-
dade dos imóveis abrangidos pelo instituto, determinando que conti-
nuem no domínio da União as áreas com edificações públicas da admi-
nistração federal, inclusive instalações de faróis de sinalização náutica. 

A proposição pretende transferir aos estados áreas nas quais 
tenham sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos ou 
entidades da administração estadual e aos municípios as áreas em 
que tenham sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos ou 
entidades da administração municipal e as áreas que não se enqua-
drem nas situações anteriores. O texto visa transferir ainda o domí-
nio pleno aos foreiros quites com suas obrigações as áreas sob seu 
domínio útil, mediante contrato de aforamento. A proposta transmite 
também ao domínio pleno dos cessionários as áreas que lhes foram 
cedidas pela União.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
56/2009

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos 
de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes, arrendatários 
e cessionários.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposta está apensada à PEC 53/2007 e tramita na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda devolução de parecer do 
relator, senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES). Se aprovado o parecer, a 
proposta seguirá para o Plenário do Senado Federal, onde será votada 
em dois turnos, devendo ser aprovada por no mínimo três quintos dos 
membros da Casa para então ser remetida à Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

A PEC tem por objetivo acrescentar o art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) para autorizar a União a transferir o 
domínio pleno dos terrenos de marinha e seus acrescidos, nos termos 
do inciso VII do art. 20 da Constituição Federal de 1988, aos forei-
ros, ocupantes, arrendatários e cessionários, mediante pagamento de 
valor equivalente à parcela do domínio detida pelo Poder Público, nos 
termos da lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
39/2011

AUTORIA
Deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art. 49 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) para extin-
guir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para 
dispor sobre a propriedade desses imóveis.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposta tramita em regime especial na Câmara dos Deputados, 
tendo recebido na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
parecer do deputado Alceu Moreira (PMDB/RS) pela admissibilidade. 
A comissão especial destinada a proferir parecer sobre a PEC aguarda 
a apresentação de parecer do relator designado, deputado Alceu 
Moreira (PMDB/RS). Caso seja aprovada, a proposta ainda estará 
sujeita à apreciação do plenário da Câmara antes de ser remetida 
ao Senado Federal.  A votação ocorrerá em dois turnos, devendo ser 
aprovada por, no mínimo, três quintos dos membros da Casa.
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OBSERVAÇÕES

A proposição tem por objetivo extinguir o instituto jurídico do “ter-
reno de marinha”, que são áreas em uma faixa de terra com 33 metros 
de largura contados a partir da linha da preamar (média estipulada 
no ano de 1831), adjacentes ao mar, rios e lagoas, no continente ou 
em ilhas, desde que no local se observe o fenômeno das marés, com 
oscilação de pelo menos cinco centímetros. 

“Terreno de marinha” é bem que pertence à União e recebe trata-
mento completamente diferenciado em legislação própria. A proposta 
de emenda à Constituição pretende que continuem como domínio 
da União as áreas nas quais tenham sido edificados prédios públicos 
federais, destinados às Forças Armadas ou de interesse público. A 
PEC ainda pretende transferir aos Estados as áreas nas quais tenham 
sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos ou entidades 
da administração estadual e, aos municípios, onde se situam as áreas 
que não se enquadrem nas hipóteses acima ou nas quais tenham 
sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos ou entidades 
da administração municipal. A proposta determina que permanece-
rão sob domínio pleno dos respectivos donatários as áreas doadas 
mediante autorização em lei federal.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
71/2013

AUTORIA
Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o inciso VII do art. 20 da Constituição Federal para retirar da domi-
nialidade da União os terrenos de marinha e acrescidos que especifica.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Devido ao seu regime especial de tramitação, em virtude de ser 
uma Proposta de Emenda à Constituição, a matéria foi distribuída à 
Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania para avaliação de 
sua adequação constitucional e legal. O parecer da relatora, senadora 
Rose de Freitas (PMDB/ES), foi pela admissibilidade da proposta. Atu-
almente, a matéria encontra-se no Plenário do Senado Federal aguar-
dando deliberação de requerimento de apensamento a outras PECs 
com assunto similar – o que, se aprovado, implicará na tramitação 
em conjunto das propostas. Para ser aprovada, a proposta deve ser 
avaliada por dois turnos e obter votação favorável de, pelo menos, 
três quintos dos membros da Casa em cada turno.
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OBSERVAÇÕES

Altera a Constituição Federal para estabelecer que são bens da 
União os terrenos de marinha e seus acrescidos, com exceção das 
áreas localizadas em ilhas costeiras sedes de municípios

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
16/2015

AUTORIA
Deputado Heráclito Fortes (PSB/PI)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição Federal e o § 3º do 
art. 49 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e dá 
outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A PEC 16/2015 tramita na Câmara dos Deputados em conjunto 
com a PEC 39/2011, com a qual está apensada. As propostas estão 
sujeitas ao regime especial de tramitação. Na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, foi aprovado parecer do deputado 
Alceu Moreira (PMDB/RS) pela admissibilidade da proposta. A Comis-
são Especial destinada a analisar as PECs aguarda a apresentação de 
parecer do relator designado, deputado Alceu Moreira (PMDB/RS). A 
proposta ainda está sujeita à apreciação do Plenário da Câmara antes 
de ser remetida ao Senado Federal. A votação ocorrerá em dois tur-
nos, exigindo-se votação favorável de, pelo menos, três quintos dos 
membros da Casa em cada turno para aprovação.
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OBSERVAÇÕES

Estabelece que os bens públicos definidos como terrenos de mari-
nha e seus acrescidos passarão a integrar o patrimônio dos municí-
pios, ressalvados os imóveis atualmente utilizados pela administração 
pública federal e os cedidos, a qualquer título, a órgãos e entidades 
públicas estaduais, na forma da lei, de iniciativa do presidente da 
República. Segundo o autor da PEC, o “terreno de marinha” é um 
instituto exclusivamente brasileiro, não existindo em outros países. 
Além disso, são mantidos como bens da União, exclusivamente para 
efeito de percepção de vantagem econômica, com o recebimento de 
foros anuais e taxas de ocupação, receita hoje, pouco representativa 
no orçamento federal. Neste sentido, objetiva transferir aqueles imó-
veis não ocupados por órgãos e entidades da União ou dos estados 
para os municípios, pois terão mais condições de administrá-los e de 
regularizar a situação jurídica dos atuais ocupantes de forma justa.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
27/2015

AUTORIA 
Deputado Cesar Souza (PSD/SC)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta parágrafos ao art. 20 da Constituição Federal, revoga o 
inciso VII do art. 20 da Constituição Federal e o §3º do art. 49 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para extinguir 
os terrenos de marinha e seus acrescidos e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A PEC 27/2015 tramita apensada à PEC 39/2011, tendo recebido 
parecer pela admissibilidade do relator na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, deputado Alceu Moreira (PMDB/RS). A 
proposta aguarda, atualmente, apresentação e votação de parecer 
na Comissão Especial. Depois de avaliada pela Comissão Especial, a 
matéria segue para o Plenário da Câmara dos Deputados, onde será 
votada em dois turnos, sendo considerada aprovada caso tenha quó-
rum favorável de três quintos dos membros da Casa. Em seguida, a 
proposta segue para o Senado Federal, onde será apreciada primaria-
mente pela CCJ e, por fim, pelo Plenário da Casa.
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OBSERVAÇÕES 

A PEC dispõe que as áreas conceituadas como terreno de marinha 
e seus acrescidos são de propriedade da União, estados ou municí-
pios, quando tenham sido edificados prédios públicos que abriguem 
órgãos ou entidades da administração federal, estadual ou municipal, 
respectivamente, bem como quando forem destinadas à utilização 
de serviços públicos concedidos ou permitidos pelos entes. Excetu-
adas essas situações, as áreas conceituadas como terreno de mari-
nha e seus acrescidos são de propriedade dos respectivos donatários 
quando tenham sido doadas mediante autorização em lei federal; 
ou de propriedade de terceiros, quando anteriormente tenham sido 
adquiridas mediante cessão, aforamento, enfiteuse ou ocupação. 
Segundo o primeiro subscritor da proposta, o texto objetiva o repasse 
da propriedade dos terrenos de marinha diretamente aos terceiros a 
que foram concedidas, o que configura medida de inegável justiça.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
30/2015

AUTORIA
Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art. 49 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para extin-
guir o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e para 
dispor sobre a propriedade desses imóveis.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A PEC 30/2015 tramita em conjunto à PEC 39/2011, à qual está 
apensada. Tendo recebido parecer pela admissibilidade pelo relator 
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Alceu 
Moreira (PMDB/RS), a proposta aguarda, atualmente, apresentação 
e votação de parecer na Comissão Especial. Depois de avaliada pela 
Comissão Especial, a matéria segue para o Plenário da Câmara dos 
Deputados, onde será votada em dois turnos, sendo considerada apro-
vada caso tenha quórum favorável de três quintos dos membros da 
Casa. Em seguida, a proposta segue para o Senado Federal, onde será 
apreciada primariamente pela CCJ e, por fim, pelo Plenário da Casa.
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OBSERVAÇÕES 

A proposição tem por objetivo extinguir o instituto jurídico do ter-
reno de marinha, aqueles em uma faixa de terra com 33 metros de 
largura, contada a partir da linha da preamar (média estipulada no 
ano de 1831), adjacente ao mar, rios e lagoas, no continente ou em 
ilhas, desde que no local se observe o fenômeno das marés, com osci-
lação de pelo menos cinco centímetros.  Terreno de marinha é bem 
que pertence à União e recebe tratamento diferenciado em legislação 
própria. A proposta de emenda à Constituição pretende que conti-
nuem como domínio da União as áreas nas quais tenham sido edifi-
cados prédios públicos federais, destinados às Forças Armadas ou de 
interesse público. A PEC pretende transferir aos estados as áreas nas 
quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos 
ou entidades da administração estadual e, aos municípios, onde se 
situam as áreas que não se enquadrem nas hipóteses acima ou nas 
quais tenham sido edificados prédios públicos que abriguem órgãos 
ou entidades da administração municipal. Determina que permane-
cerão sob domínio pleno dos respectivos donatários as áreas doadas 
mediante autorização em lei federal.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.733/2009

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ) 

CASA ATUAL
Câmara do Deputados 

EMENTA
Altera, com vistas a fomentar a utilização da energia solar, o Estatuto 
da Cidade (Lei 10.257/2001), para instituir diretriz a ser observada 
pelos Municípios, e a Lei 4.380/1964, para condicionar a obtenção de 
financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pelo Senado Federal, a proposição foi remetida 
à Câmara dos Deputados para revisão, onde foi distribuída às Comis-
sões de Minas e Energia (CME), de Desenvolvimento Urbano (CDU), de 
Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC), estando dispensada a apreciação pelo Plenário. Na 
CME, foi aprovado parecer favorável deputado George Hilton (PRB/MG) 
e na CDU o parecer favorável do deputado Silvio Torres (PSDB/SP). A 
proposição, atualmente, está na CFT, onde aguarda apresentação do 
parecer da relatora designada, deputada Tia Eron (PRB/BA). Se apro-
vado sem alterações pela Câmara, o projeto segue para sanção presi-
dencial. Caso sejam aprovadas emendas ao texto, o projeto retorna ao 
Senado para análise das alterações realizadas
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OBSERVAÇÕES

Determina a instituição, pelos municípios, de normas de utilização 
de fontes energéticas para que as edificações de uso coletivo, públi-
cas e privadas, tenham sistemas para aquecimento de água com a 
utilização de energia solar ou de outras fontes alternativas conside-
radas limpas. Além disso, os edifícios de uso coletivo construído com 
recursos do Sistema Financeiro da Habitação vigorarão sob os mes-
mos termos mencionados.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.462/2009 

AUTORIA
Senador Renato Casagrande (PSB/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Modifica a Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacio-
nais para o saneamento básico; altera as Leis nºs. 6.766/1979, 
8.036/1990, 8.666/1993, 8.987/1995 e revoga a Lei 6.528/1978 
para determinar que o planejamento para a prestação de serviços 
de saneamento básico inclua sistemas de redução da velocidade 
de escoamento de águas pluviais e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pelo Senado Federal, a proposição foi reme-
tida à Câmara dos Deputados para revisão, onde foi distribuída às 
Comissões de Desenvolvimento Urbano (CDU), para o parecer de 
mérito, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para o pare-
cer de constitucionalidade ou juridicidade. A matéria tramita em cará-
ter conclusivo, estando dispensada a análise do plenário da Câmara. 
Na CDU, foi aprovado parecer favorável da deputada Rosane Ferreira 
(PV/PR). Na CCJC, o projeto aguarda apresentação de parecer pelo 
relator, deputado Sarney Filho (PV/MA). 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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OBSERVAÇÕES

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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PROJETO DE LEI 840/2011

AUTORIA
Deputado Chico Alencar (PSOL/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 10.257/2001, a Lei 11.445/2007, e a Lei 12.340/2010, 
tendo em vista assegurar medidas de prevenção de enchentes, 
deslizamentos de terra e eventos similares.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões da Amazônia, Integração 
Nacional e Desenvolvimento Regional (CAINDR), Desenvolvimento 
Urbano (CDU) e de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), e tramita em caráter terminativo, não 
havendo a necessidade de apreciação pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados. Na CAINDR, foi aprovado o parecer favorável do deputado 
Glauber Braga (PSB/RJ), na forma de um texto substitutivo e, na CDU 
o parecer favorável do deputado Heuler Cruvinel (PSD/GO) ao substi-
tutivo da CAINDR. Na CFT, por sua vez, foi aprovado relatório do depu-
tado Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) pela não implicação da matéria 
em aumento ou diminuição da receita ou despesa públicas. Na CCJC, 
foi aprovado o parecer do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB/MA) 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, 
bem como do texto substitutivo. A proposição aguarda a votação de 
sua redação final da Comissão para seguir para apreciação do Senado 
Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto altera requisitos para a elaboração e plano diretor; esta-
belece exigências a elaboração de plano específico para a drenagem 
e manejo das águas pluviais urbanas, considerando o determinado 
no plano diretor; 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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PROJETO DE LEI 866/2011

AUTORIA 
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a construção e reforma de postos revendedores de 
combustíveis, estabelece a obrigatoriedade na execução de medi-
das preventivas de proteção ao meio ambiente e de segurança 
contra explosões e incêndios, e da outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Urbano 
(CDU), de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS), de Minas e Energia (CME), de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (CMADS), e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC). Atualmente, o projeto aguarda criação de comissão especial, em 
virtude de ter sido distribuído a mais de três comissões de mérito. Se 
aprovado na comissão especial, o projeto segue para análise do Senado 
Federal sem a necessidade de apreciação do Plenário da Câmara.
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OBSERVAÇÕES

A proposição prevê que o órgão ambiental competente exigirá, 
para o licenciamento ambiental dos estabelecimentos revendedores 
de combustíveis, a planta da cidade, indicando os postos revendedo-
res existentes em um raio de dois quilômetros, tendo por centro o 
local pretendido para instalação do posto. A referida planta deve ser 
acompanhada de levantamento topográfico com coordenadas geore-
ferenciadas e de anotação de responsabilidade técnica assinada por 
profissional habilitado. 

Caso seja em uma rodovia, o órgão exigirá a planta da área indi-
cando os postos revendedores existentes numa distância de até dez 
quilômetros em ambas as direções, a partir do local pretendido para 
instalação do posto. Nas rodovias de pista com canteiro central será 
considerada a distância na mão-de-direção da pista onde se pretenda 
instalar o posto revendedor, acompanhada de levantamento topográ-
fico com coordenadas georeferenciadas e de anotação de responsabi-
lidade técnica assinada por profissional habilitado.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.703/2011

AUTORIA
Deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados 

EMENTA
Dispõe sobre a instalação do denominado “telhado verde” e dá 
outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS), Desenvolvimento Urbano 
(CDU) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), a qual deverá 
apreciar o projeto em decisão terminativa, tão somente quanto à 
constitucionalidade e juridicidade da matéria. O projeto tramita em 
caráter conclusivo nas comissões, sendo dispensada a análise pelo 
plenário da Casa. Na CMADS, foi aprovado parecer favorável do depu-
tado Felipe Bornier (PSD/RJ), na forma de um substitutivo, e na CDU 
parecer favorável do deputado Herculano Passos (PSD/SP), também 
na forma de texto substitutivo ao projeto. A matéria está na CCJC, 
onde aguarda designação de relator. Se aprovado na Comissão, o 
projeto segue para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

A proposição determina que os projetos de condomínios verticais, 
com mais de 3 unidades agrupadas verticalmente, deverão prever a 
construção do chamado “telhado verde”, devendo os Poderes Públi-
cos dos estados e do Distrito Federal estabelecerem as condições e 
prazos para que os condomínios edificados, comerciais ou residen-
ciais, passem a utilizar em suas coberturas o “telhado verde” a partir 
da edição da lei. 

O substitutivo adotado pela CMADS determina que os projetos de 
condomínios verticais e horizontais que preverem a instalação de sis-
tema de “telhado verde” em pelo menos 65% da área total de suas 
coberturas poderão receber incentivos fiscais, financeiros ou credití-
cios, bem como compensação urbano-ambiental. 

No substitutivo adotado pela CDU foi mantida a concessão de 
benefícios aos prédios que instalarem a estrutura e foram especifica-
dos conceitos como impermeabilização, proteção contra raízes, dre-
nagem, reserva d’água, subirrigação, filtragem, substrato, vegetação, 
técnicas e tecnologias modulares e cavidades ou alvéolos modulares. 
O substitutivo dispôs ainda que compete aos poderes públicos dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios editar as normas regula-
mentares necessárias para a aplicação da lei. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.252/2012

AUTORIA
Senadora Ana Rita (PT/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano, e a Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, para estimular a adoção de medidas vol-
tadas 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 o Projeto de Lei 6.462/2009 e distribuído às Comissões de 
Desenvolvimento Urbano (CDU), e de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC). O texto tramita em caráter terminativo nas comissões, 
estando dispensada a análise do Plenário da Câmara. Na CDU, foi 
aprovado parecer contrário da deputada Rosane Ferreira (PV/PR). Na 
CCJC, o deputado Sarney Filho (PV/MA) proferiu parecer pela incons-
titucionalidade da matéria, mas requeriu o projeto para reexame. Se 
considerado inconstitucional, o projeto será declarado prejudicado, 
podendo ser arquivado caso não seja apresentado recurso no prazo 
regimental para apreciação em Plenário.
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OBSERVAÇÕES

Estabelece requisitos aos índices urbanísticos de parcelamento do 
solo urbano, concernentes ao aproveitamento, impermeabilização e 
excedente máximo de chuvas carreado para a rede pública; trata, 
também, da disciplina para o aproveitamento de águas pluviais em 
lotes urbanos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 7.898/2014

AUTORIA
Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados 

EMENTA
Altera o art. 24 da Lei 12.587/2012, para estender o prazo exigido 
para a apresentação dos planos de mobilidade urbana.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento 
Urbano (CDU) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), e 
tramita em caráter terminativo, sem a necessidade de apreciação 
pelo Plenário da Câmara. Na CDU, foi aprovado parecer favorável do 
deputado Flaviano Melo (PMDB/AC) e, na CCJC, parecer do deputado 
Raul Julgmann (PPS/PE) pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa do projeto. A matéria está com prazo aberto para a 
apresentação de recurso contra a apreciação conclusiva das comis-
sões.  Se apresentado recurso subscrito por um décimo dos membros 
da Casa, a proposta deverá ser analisada pelo Plenário da Câmara. 
Caso contrário, a matéria segue para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto prorroga de janeiro de 2015 para janeiro de 2018 o prazo 
para os municípios apresentarem planos de mobilidade urbana.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



74  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE LEI 8.322/2014 

AUTORIA
Senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Isenta do Imposto sobre a Importação (IPI) os equipamentos e 

componentes de geração elétrica de fonte solar.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pelo Senado Federal, a proposição foi reme-
tida à Câmara dos Deputados, onde foi distribuída às Comissões de 
Minas e Energia (CME), Finanças e Tributação (CFT), e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando dispensada a análise do Ple-
nário, cabendo decisão terminativa às comissões. Na CME, foi apro-
vado parecer favorável do deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA), na forma 
de um substitutivo. A matéria aguarda remessa à CFT. Caso seja man-
tido o texto substitutivo aprovado na CME, a proposição retorna para 
análise do Senado, apenas quanto a estas alterações realizadas. Se o 
texto substitutivo for rejeitado pelas demais comissões da Câmara e o 
projeto for aprovado sem alterações, seguirá para sanção.
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OBSERVAÇÕES

Isenta do Imposto sobre a Importação (IPI) os equipamentos e 
componentes de geração elétrica de fonte solar; estabelece que a 
isenção cessará quando houver oferta do bem produzido no Brasil em 
condições similares às do importado quanto ao padrão de qualidade, 
conteúdo técnico, preço e capacidade produtiva; dispõe que a lei entra 
em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do 
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.868/2015

AUTORIA
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha 
Casa Minha Vida, e a Lei 10.257/2001, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, que estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O Projeto de Lei 1.868/2015 foi apensado ao Projeto de Lei 
2117/2011. As proposições, que passaram então a tramitar em con-
junto, foram distribuídas às Comissões de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (CMADS), Minas e Energia (CME), Finanças e 
Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando 
sujeitas à apreciação conclusiva pelas comissões, sendo dispensada a 
análise do Plenário. Na CMADS, a proposição aguarda apresentação de 
parecer pelo relator designado, deputado Rodrigo Martins (PSB/PI). 
Após deliberação pelas comissões, a matéria segue para apreciação 
do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

A proposição altera o Programa Minha Casa Minha Vida (Lei 
11.977/2009) e o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para fomen-
tar a implantação de sistema de energia solar nas novas edificações 
comerciais e residenciais. Neste sentido, prevê que para a implanta-
ção de empreendimentos no âmbito do Plano Nacional de Habitação 
Urbana (PNHU) será exigida a implantação obrigatória de sistema de 
energia solar e de reaproveitamento da água nas unidades habitacio-
nais individuais. O projeto ainda prevê o acréscimo de inciso no Esta-
tuto da Cidade para que os municípios que pretendam ampliar o seu 
perímetro urbano elaborem projeto específico que contenha definição 
de mecanismos para garantir a implantação de sistema de captação 
e reaproveitamento da água, bem como uso de energia solar em 
unidades residenciais e comerciais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 36/2015

AUTORIA
Deputado Domingos Neto (PMB/CE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o art. 65 da Lei 9.605/1998, para alterar as penas nele previs-
tas para o crime de pichação de edificação ou monumento urbano.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada 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 relator na 
CCJ. Se aprovado sem modificações, segue para sanção presidencial. 
Caso sejam aprovadas emendas, a matéria retorna para análise da 
Câmara quanto às alterações realizadas.
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OBSERVAÇÕES

A proposição altera a pena do crime de pichação de edificação ou 
monumento urbano e prevê pena de prestação de serviços à comuni-
dade pelo prazo máximo de cinco meses, preferencialmente em ações 
de conservação de edificações, patrimônio ou vias públicas, bem como 
reparação de dano à vítima. Em caso de reincidência, a pena seria apli-
cada pelo prazo máximo de 10 meses.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 109/2014

AUTORIA
Deputado Romero Rodrigues (PMB/CE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta dispositivo à Lei 10.257/2001, que regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais 
da política urbana e dá outras providências. 

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido analisada pela Câmara dos Deputados, a matéria seguiu 
para o Senado Federal, onde foi remetida às Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR). Na CCJ, a matéria recebeu parecer do relator, senador Romero 
Jucá (PMDB/RR), pela aprovação e, atualmente, aguarda votação. Na 
sequência, a matéria seguirá para a CDR onde será apreciado em cará-
ter terminativo, sem necessidade de passar pelo Plenário da Casa. Caso 
sofra alguma modificação, o projeto retorna à Câmara dos Deputados 
para análise apenas das alterações. Por outro lado, se a matéria não 
sofrer modificações no Senado Federal, ela segue para a sanção pre-
sidencial.
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OBSERVAÇÕES

Altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para facultar ao 
Poder Público, mediante concessão aos titulares das unidades, o con-
trole de acesso e a gestão sobre as áreas e equipamentos públicos 
nos loteamentos. O projeto de lei proíbe às associações de moradores 
a cobrança de taxas daqueles que vivem em vilas ou vias públicas de 
acesso fechado.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



82  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE LEI DO SENADO 212/2008

AUTORIA
Senador Cristovam Buarque (PDT/DF)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para instituir diretriz 
a ser observada pelos municípios com vistas a estabelecer padrões 
adequados de acessibilidade e conforto para as dependências inter-
nas, inclusive aquelas reservadas para moradia de trabalhadores 
domésticos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi despachada às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e 
de Assuntos Sociais (CAS) em decisão terminativa, e não passará, 
portanto, pelo Plenário do Senado Federal. Na primeira comissão, a 
matéria recebeu parecer da senadora Lúcia Vânia (PSB/GO) pela cons-
titucionalidade, juridicidade e regimentalidade, com duas emendas. 
Na CDR, a mesma senadora relatou o projeto, mantendo as emendas 
da CCJ. O parecer foi aprovado e a matéria seguiu para a CAS, onde 
aguarda votação do parecer da senadora Lídice da Mata (PSB/BA), 
favorável ao projeto. Caso o parecer seja aprovado, o projeto segue 
para a Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

O projeto de lei altera a redação do inciso XVII do artigo 2º do Esta-
tuto da Cidade (Lei 10.257/2001), estabelecendo como diretriz geral 
da política urbana a garantia de condições dignas nas instalações 
reservadas à moradia e área de serviço dos trabalhadores domésticos, 
observados requisitos mínimos de espaço para quartos e banheiros, 
ventilação, iluminação, ergonomia, conforto, privacidade e qualidade 
de materiais e equipamentos utilizados. Segundo o autor do projeto, 
a intenção é, nos escassos limites da jurisdição federal no campo das 
normas urbanísticas, assegurar o devido respeito à dignidade da pes-
soa e aos direitos trabalhistas na edificação dos espaços domésticos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 561/2009

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 8.666/1993, para estabelecer formato específico para 
o instrumento de fiscalização dos contratos de obras e serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi despachada às Comissões de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), e, posteriormente, à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (CRA), em caráter conclusivo. Atualmente, 
o projeto aguarda votação pelo Plenário do Senado de requerimento 
que solicita seu apensamento a outras matérias de semelhante temá-
tica. Se aprovado o requerimento, a proposta passará a tramitar com 
outras de assunto semelhante.
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OBSERVAÇÕES

A proposição dispõe que no período de 180 dias entre a publicação 
da lei e sua vigência, o órgão encarregado da fiscalização e regu-
lamentação das profissões de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
adotará as providências necessárias para a implantação do registro 
previsto no art. 67, § 1º, da Lei 8.666 com a redação dada pela nova 
lei. Dispõe o referido parágrafo da Lei de Licitações e Contratos que “o 
representante da administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-
dos”. O autor da proposição menciona que a instituição do documento 
padronizado para a fiscalização das obras públicas cria uma “trilha 
de auditoria” sob a responsabilidade de profissional habilitado que 
responderá por eventual omissão ou falsidade, ficando disponíveis ao 
controle e fiscalização no órgão de registro profissional, valorizando-
-se tanto o fiscal quanto a autarquia de fiscalização profissional, que 
passa a cumprir na sua plenitude o papel de manutenção do registro 
do exercício profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 37/2011

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal 

EMENTA
Altera a Lei 9.427/1996, para incluir a obrigatoriedade de as con-
cessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição 
de energia elétrica substituírem redes aéreas de distribuição de 
energia por redes subterrâneas em cidades com mais de 100 mil 
habitantes e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Serviços de Infraestru-
tura (CI), que deverá apreciar o projeto em decisão terminativa. Na 
CI, o projeto aguarda apresentação de parecer do relator designado, 
senador Elmano Férrer (PTB/PI). Se aprovado, segue diretamente 
para apreciação da Câmara dos Deputados.



87CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

OBSERVAÇÕES

Altera o art. 16 da Lei 9.427/1996 para obrigar as concessionárias e 
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica 
a substituírem as redes aéreas de distribuição de energia elétrica por 
redes subterrâneas em cidades com mais de 100 mil habitantes.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 368/2012

AUTORA
Senadora Ana Amélia (PP/RS)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 12.651/2012, para dispor sobre as áreas de preserva-
ção permanentes em áreas urbanas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

No Senado Federal, a matéria da senadora Ana Amélia (PP/RS) 
foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
Agricultura e Reforma Agrária (CRA) e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), em regime terminativo. 
Na primeira comissão, o projeto recebeu parecer favorável do sena-
dor Armando Monteiro (PTB/PE) pela sua constitucionalidade, juridi-
cidade e regimentalidade. Na CRA, foi aprovado o parecer do senador 
Acir Gurgacz (PDT/RO) pela aprovação da matéria, com uma emenda. 
Na última comissão de despacho, a CMA, a matéria aguarda o pare-
cer do relator Roberto Rocha (PSB/MA) para seguir para avaliação da 
Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Altera a redação do § 9º e acresce § 10 ao art. 4º da Lei 12.651/12 
(dispõe sobre a proteção da vegetação nativa) para considerar, no § 9º 
da mencionada Lei, como áreas de preservação permanente as áreas 
urbanas, entendidas como as áreas compreendidas nos perímetros 
urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d’água 
natural. As áreas da faixa de passagem de inundação terão sua largura 
determinada pelos respectivos planos diretores e leis de uso do Solo, 
ouvidos os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente, e res-
peitado, no que couber, o plano de defesa civil. De acordo com o §10, 
no caso de áreas urbanas, compreendidas nos perímetros urbanos defi-
nidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, será observado o disposto nos respectivos planos diretores e 
leis municipais de uso do solo, respeitado, no que couber, o plano de 
defesa civil.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 99/2013

AUTORIA
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei 8.666/1993, 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 Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), e tramita em caráter terminativo, isto é, 
sem necessidade de aprovação pelo Plenário. Na CMA, foi aprovado 
parecer do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) pela prejudi-
cialidade. Depois de deliberada pela CCJ no Senado, a matéria será 
remetida à Câmara dos Deputados para revisão.
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OBSERVAÇÕES

Altera a Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) para estabe-
lecer que, uma vez iniciada a execução da obra, é vedada sua suspen-
são ou cancelamento por razões preexistentes à aprovação do projeto 
básico. Segundo o autor da matéria, o projeto de lei busca atingir a 
eficiência da administração, as exigências relativas à economicidade 
e o princípio da continuidade.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 443/2013

AUTORIA
Senador Cássio Cunha Lima (PDT/RO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera os arts. 5º-A e 51 da Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o 
Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de 
assentamentos localizados em áreas urbanas e dá outras providên-
cias, para determinar a obrigatoriedade de plantio de árvores nos 
conjuntos habitacionais.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Distribuído às Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CDC) em regime terminativo – 
isto é, sem necessidade de analisado pelo Plenário –, o projeto rece-
beu parecer pela rejeição do senador Paulo Rocha (PT/PA) na CMA 
e, atualmente, aguarda inclusão na pauta da comissão para votação 
do parecer do relator. Caso seja aprovado o parecer, a matéria segue 
para a CDC e, caso aprovada, será remetida à Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

A proposição altera os arts. 5º-A e 51 da Lei 11.977-2009 (Minha 
Casa Minha Vida) para determinar a obrigatoriedade de plantio de árvo-
res nos conjuntos habitacionais e assentamentos urbanos em número 
equivalente a pelo menos uma árvore por unidade habitacional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 504/2013

AUTORIA
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o Decreto-Lei 3.365/1941, sobre a desapropriação por uti-
lidade pública, para dispor sobre a desapropriação para reparcela-
mento do solo.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) 
e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) em caráter conclusivo, sem a 
necessidade de apreciação pelo Plenário. A matéria aguarda apresenta-
ção de parecer do relator na CAE, senador Cristovam Buarque (PDT/DF), 
desde abril de 2015. Finda a apreciação da matéria na CAE, a matéria 
segue para a CCJ para avaliação da pertinência e da adequação legal. 
Caso aprovada, será remetida à Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

O projeto altera o Decreto-Lei 3.365/1941 para estabelecer que as 
desapropriações para utilidade pública poderão abranger área contí-
gua necessária ao desenvolvimento da obra ou destinada a reparce-
lamento do solo; definir reparcelamento do solo; estabelecer que os 
lotes resultantes de reparcelamento do solo e as unidades imobiliá-
rias sobre eles eventualmente edificadas poderão ser incorporados 
ao patrimônio público na condição de bens dominicais ou alienados a 
terceiros; determinar que na hipótese de reparcelamento do solo inte-
grado a obra pública, a declaração de utilidade pública deverá delimi-
tar as áreas indispensáveis à realização da obra e as que se destinam 
ao reparcelamento; condicionar a declaração de utilidade pública para 
reparcelamento do solo à prévia aprovação pelo município do respec-
tivo projeto; determinar que nas áreas declaradas de utilidade pública 
para fins de reparcelamento, a desapropriação judicial de imóvel é 
condicionada às etapas prévias de mediação e de arbitragem, volta-
das para a obtenção de acordo sobre a forma de indenização.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 217/2014

AUTORIA
Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 12.868/2013, que dispõe sobre o financiamento de 
bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha 
Casa, Minha Vida e dá outras providências, para incluir os materiais 
de construção entre os produtos adquiríveis pelo Cartão “Minha 
Casa Melhor”.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Assuntos Sociais (CAS), 
e de Assuntos Econômicos (CAE), em caráter terminativo, ou seja, 
sem a necessidade de apreciação do Plenário. Na CAS, foi aprovado 
parecer favorável do senador Benedito de Lira (PP/AL) ao projeto, 
encontrando-se a matéria aguardando distribuição na CAE. Se apro-
vada na comissão, a matéria segue diretamente para a apreciação da 
Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

A proposição inclui os materiais de construção entre os produtos 
adquiríveis pelo cartão “Minha Casa Melhor”. Segundo o autor, o obje-
tivo do projeto é aprimorar o programa social por solicitação feita 
pela senhora Ivone Almeida, quando da inauguração de 450 casas 
nos Conjuntos Pérola 3 e 4, em Boa Vista, construídas por meio do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, para que o referido cartão possa 
ser utilizado também para compra de materiais de construção para 
reformas e ajustes necessários na casa. A senhora Ivone é cadeirante, 
de modo que precisa adaptar a casa à sua necessidade física. Assim 
como ela, devem haver outras pessoas com necessidades especiais 
em que a casa precisa ser adaptada.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 396/2014

AUTORIA
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para dispor acerca 
da delimitação das áreas verdes urbanas e áreas urbanas passíveis 
de reflorestamento como conteúdo mínimo do plano diretor.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) em regime terminativo, 
isto é, sem necessidade de apreciação pelo Plenário. Atualmente, 
aguarda votação do parecer do relator, senador Ronaldo Caiado 
(DEM/GO), que foi pela aprovação da matéria com uma emenda. 
Depois de concluída a apreciação do projeto na comissão, o texto 
segue para a Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para dispor que o 
plano diretor deverá conter a delimitação das áreas verdes urbanas, 
previstas no art. 3º, inciso XX, da Lei 12.651/2012, bem como a deli-
mitação das áreas urbanas a serem reflorestadas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 51/2015

AUTORIA
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera as Leis 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e 10.257/2001, que regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências, para instituir 
normas sobre o abastecimento de água por fontes alternativas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA) e tramita em caráter conclusivo, isto é, sem neces-
sidade de apreciação pelo Plenário. Na CCJ não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, tendo sido apresentado relatório favorá-
vel ao projeto pelo senador José Medeiros (PPS/MT). Se aprovada nas 
comissões, a matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES 

Altera os arts. 3º, 5º, 19 e 45 e acrescenta o art. 45-A à Lei de 
Saneamento Básico (Lei 11.445/2007), além de alterar o art. 40 do 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), para regular o abastecimento 
de água por fontes alternativas, tais como água de reuso e água de 
chuva, determinando sua inclusão em plano diretor e plano de sane-
amento básico, bem como excepcionando a exclusividade no abaste-
cimento de água pela rede pública.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 189/2015

AUTORIA
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) - na qual recebeu parecer pela aprovação com duas 
emendas do senador Lasier Martins (PDT/RS) - e de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), onde aguarda distribuição para relatoria. O 
projeto tramita em caráter conclusivo, isto é, sem necessidade de 
aprovação em Plenário. Depois concluída a apreciação pelo Senado, a 
matéria seguirá para apreciação da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

A proposição dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, ser-
viços 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.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 208/2015

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências, e a Lei 10.406/2002, que institui o 
Código Civil, para disciplinar o condomínio edilício de lotes urbanos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado Federal, onde não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental, tendo sido designada relatora a sena-
dora Ana Amélia (PP-RS). Se aprovada na CCJ, a matéria segue para a 
apreciação da Câmara dos Deputados sem a necessidade de análise 
pelo plenário do Senado, já que tramita em caráter conclusivo.
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OBSERVAÇÕES

Altera a Lei 6.766/1979 (Lei de Loteamento e Parcelamento do 
Solo) e o Código Civil (a Lei 10.406/2002), para disciplinar o condomí-
nio edilício de lotes urbanos, estabelecendo que em um imóvel pode 
haver lotes de propriedade exclusiva e utilização independente. As 
servidões de direito público passam a integrar o domínio do município 
desde o registro do loteamento.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 304/2015

AUTORIA
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de “terraço verde” 
nos locais que especifica e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), e tramita em caráter 
terminativo, dispensada a apreciação do plenário. Na CMA, foi desig-
nado relator do projeto o senador Douglas Cintra (PTB/PE), não tendo 
sido apresentadas emendas no prazo regimental. Se aprovada na 
comissão, a matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Dispõe que as edificações com mais de três pavimentos, em cida-
des com mais de 500 mil habitantes, adotarão sistema de cobertura 
mediante a aplicação de vegetação capaz de absorver o escoamento 
superficial das águas pluviais e diminuir as ilhas de calor (terraço verde), 
observadas as condições e prescrições técnicas que estabelece.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 667/2015

AUTORIA
Senador Reguffe (PDT/DF)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a redação do art. 40 do Estatuto da Cidade (Lei n.º 
10.257/2001), definindo o Plano Diretor como instrumento de 
desenvolvimento humano, econômico e social das cidades brasi-
leiras, devendo estabelecer obrigatoriamente parâmetros para as 
políticas públicas de saúde, educação, segurança pública, transpor-
tes e habitação, e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída à Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo (CDR), onde não foram apresentadas emendas no prazo 
regimental, tendo sido designado relator o senador Randolfe Rodri-
gues (REDE/AP). Se aprovada na CDR, a matéria ainda será analisada 
pelo plenário do Senado Federal e, se receber votação favorável da 
maioria dos senadores presentes, será remetida para apreciação da 
Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Altera o Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001) para redefinir o 
plano diretor como instrumento de desenvolvimento humano, eco-
nômico e social das cidades brasileiras, devendo incluir obrigatoria-
mente diretrizes para as políticas públicas de saúde, educação, segu-
rança pública, transportes e habitação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 745/2015

AUTORIA
Senador Wilder Morais (PP/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera as Leis 10.257/2001, o Estatuto da Cidade; 6.766/1979, que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; 11.977/2009, que 
dispõe sobre a regularização fundiária de assentamentos urbanos; 
9.427/1996, que disciplina o regime das concessões de serviços 
públicos de energia elétrica; e 10.438/2002, que dispõe sobre a 
universalização do serviço público de energia elétrica; para har-
monizar a distribuição de energia elétrica em baixa tensão com as 
políticas urbana e ambiental.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Serviços de Infraestru-
tura (CI), de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), e tramita em 
regime terminativo – isto é, sem necessidade de apreciação pelo Plená-
rio. O projeto foi recebido na CI, na qual aguarda designação de relator. 
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Se aprovado 
no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Qualifica como improbidade administrativa o fornecimento de 
energia elétrica a assentamento irregular para o qual não haja projeto 
de regularização fundiária aprovado.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 753/2015

AUTORIA 
Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 11.445/2007, para tornar obrigatória a implantação 
de sistemas de reuso direto não potável nas instalações e infra-
estruturas 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.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura (CI) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle (CMA), cabendo à última decisão terminativa. Na CI, 
não foram apresentadas emendas no prazo regimental, tendo sido 
designado relator o senador Telmário Mota (PDT/RR). Se aprovada na 
CMA, a matéria segue para a apreciação da Câmara dos Deputados 
sem a necessidade de análise pelo plenário do Senado, dado o caráter 
terminativo da proposição na Comissão.
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OBSERVAÇÕES

Altera a Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) para tornar 
obrigatória a implantação de sistemas de reuso 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 reuso.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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GRUPO 2: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
EM ARQUITETURA E URBANISMO

A Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) acompanha 
atualmente a tramitação de 21 novas proposições legislativas no Con-
gresso Nacional cujos temas disponham sobre prática, formação e 
exercício profissional de arquitetos e urbanistas, bem como de temas, 
como administração e finanças e, especificamente, sobre os conse-
lhos de fiscalização profissional. 

Neste IV Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, inicial-
mente serão analisados projetos que alteram a forma de remuneração 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, grande responsável 
pelo financiamento habitacional no Brasil. O tema evidencia-se rele-
vante na atualidade de crise vivida no país, já que os saldos do Fundo 
repercutem diretamente sobre o mercado imobiliário e as consequen-
tes condições de financiamento de imóveis, e fomento do setor, no qual 
se encontram os profissionais de Arquitetura e Urbanismo.

Sobre questões relacionadas aos conselhos de fiscalização profis-
sional serão apreciados projetos que preveem novas atribuições, res-
ponsabilidades e competências às autarquias. 

Acerca das condições para o exercício profissional, novamente serão 
analisadas proposições que dispõem sobre normas que garantam 
condições de segurança aos usuários de edificações e equipamentos.  
Tais proposições comumente preveem a emissão de laudos técnicos 
acerca das condições de segurança dos edifícios, com o respectivo 
registro do documento nos conselhos profissionais respectivos.

Neste sentido, a Assessoria de Relações Institucionais e Parlamen-
tares do CAU/BR tem se empenhado em resguardar e promover as 
atividades de arquitetos e urbanistas que realizam vistoria, perícia, 
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avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico e arbitragem, nos 
termos do inciso VI do artigo 2º da Lei 12.378/2010. 

Como vitória obtida pela categoria no segundo semestre de 2015 
no Congresso Nacional, destaca-se a aprovação, na Câmara dos Depu-
tados, de emenda proposta pelo CAU/BR, que reduziu significativa-
mente a faixa de tributação a qual encontram-se submetidas as micro 
e pequenas empresas de Arquitetura e Urbanismo. A proposição está 
atualmente no Senado Federal, com parecer favorável da Comissão de 
Assuntos Econômicos. Aguarda inclusão na ordem do dia do Plenário.

Também foi apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei 2.381/2015, de autoria do arquiteto e urbanista e 
deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS), que institui a data de 15 de 
dezembro como o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. A proposição 
está no Senado Federal, onde aguarda apreciação.

Destaca-se ainda a participação do CAU/BR, bem como de repre-
sentantes dos CAU/UF e das entidades do Colegiado Permanente 
com participação das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanis-
tas (CEAU), em outras discussões no Congresso, como na revisão do 
Simples Nacional, na defesa do patrimônio histórico nacional e da 
acessibilidade do ambiente urbano por meio do desenho universal. 

O Conselho ainda cumpriu sua missão institucional participando de 
audiências públicas, realizando visitas monitoradas de comitivas esta-
duais com seus respectivos representantes, bem como encaminhando 
minutas de pareceres, notas técnicas e emendas aos parlamentares.    

No Poder Executivo, destacou-se o intercâmbio com a Casa Civil, 
que culminou no veto ao projeto que regulamentava a profissão de 
decorador, bem como o estreitamento do relacionamento com os 
Ministérios do Trabalho e Emprego e da Justiça.  
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ANOTAÇÕES
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SUBTEMA 
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de Trabalho
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 103/2015

 AUTORIA
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados

 CASA ATUAL
Senado Federal

 EMENTA
Dispõe sobre a remuneração das contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); estabelece regime de transi-
ção para o aumento dessa remuneração; altera a Lei nº 8.036/1990; 
e dá outras providências.

 RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados, o projeto foi 
remetido ao Senado Federal, onde foi distribuído às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa (CDH), de Assuntos Sociais (CAS) e de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), estando ainda sujeito à apreciação do Plenário. Na CCJ, 
a matéria aguarda designação de relator. Se aprovado sem alterações 
no Senado, o segue para sanção presidencial. Caso sejam aprovadas 
emendas, a mesma retorna para análise da Câmara dos Deputados 
apenas quanto às alterações realizadas.
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 OBSERVAÇÕES

Altera a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 
dispor sobre a remuneração das contas vinculadas do FGTS e estabe-
lecer regime de transição, até 2019, para o aumento dessa remunera-
ção. Os depósitos efetuados a partir de 2016 serão contabilizados em 
novas contas vinculadas e serão remunerados por meio dos mesmos 
parâmetros fixados para os depósitos de poupança. Os saques serão 
debitados, inicialmente, do saldo das novas contas vinculadas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.650/2015

AUTORIA
Deputado Fabio Garcia (PSB/MT)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei n.º 11.079/2004, que institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS), de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP), de Finanças e Tributação (CFT) e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando dispensada a 
análise do Plenário da Câmara, devendo ser apreciado terminativa-
mente nas duas últimas comissões. Na CDEICS, o deputado Jorge Côrte 
Real (PTB/PE) foi designado como relator, não tendo ainda proferido 
parecer. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Se 
aprovado nas comissões da Câmara, a matéria segue para revisão no 
Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

Altera o valor do limite mínimo do contrato, dos atuais para 5 
milhões. Além disso, amplia o limite vigente de comprometimento 
da receita corrente líquida do ente público, para 10%, tanto para o 
último exercício quanto para a projeção dos dez anos subsequentes.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.610/2015

AUTORIA
Deputado Vitor Valim (PMDB/CE)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 5.194/1966, que regula o exercício das profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, e dá outras provi-
dências, estendendo o tempo em que as placas com os nomes dos 
responsáveis técnicos pelas obras devem ficar nos recintos.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A matéria foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Cida-
dania (CCJC) em regime conclusivo, não sendo necessária sua apre-
ciação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Atualmente o projeto 
aguarda apresentação do parecer do relator designado na CTASP, 
deputado Luiz Carlos Busato (PTB/RS). Depois de apreciado e votado 
o parecer, a matéria segue para a CCJC, onde se considerada ade-
quada às disposições constitucionais e legais, seguirá para o Senado 
Federal para revisão.
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OBSERVAÇÕES

O projeto altera a Lei 5.194/2014 com vistas a determinar obri-
gatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao 
público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos 
os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis 
pela execução dos trabalhos enquanto durar a execução de obras, 
instalações e serviços de qualquer natureza; determina também que 
nas construções de maior porte, os nomes dos responsáveis pela obra 
deverão permanecer nos empreendimentos em placas internas, mas 
sempre visíveis aos visitantes do empreendimento; por fim, o projeto 
estabelece que as placas deverão ter a dimensão mínima de 50 cm 
de altura por 40 cm de largura.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.778/2015

AUTORIA
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dá nova redação ao parágrafo 2º do art. 32 da Lei 13.146/2015, 
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento 
Urbano (CDU), de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CPD), de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), estando dispensada a apreciação pelo Plenário. A 
proposta atualmente está na CDU onde aguarda a apresentação do 
parecer do relator, deputado Carlos Marun (PMDB/MS). Se aprovado 
nas comissões, o projeto segue para análise do Senado Federal sem 
a necessidade de apreciação do Plenário da Câmara.
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OBSERVAÇÕES

O projeto prevê que, nos programas habitacionais públicos, os cri-
térios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos 
da pessoa com deficiência ou de sua família, contemplando obrigato-
riamente a redução das taxas de financiamentos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.788/2015

AUTORIA
Deputado Carlos Henrique Gaguim (PMB/TO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Proíbe a inauguração de obra pública que não disponha de termo 
de recebimento definitivo e dá outras providências.

OBSERVAÇÃO

A proposição está apensada e tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei 7333/2002, cujo despacho foi realizado à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC) em regime conclusivo, e, por isso, não 
precisará ser apreciado pelo Plenário. O projeto recebeu parecer pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do relator, deputado 
Félix Mendonça Júnior (PDT/BA). Devido a novo apensamento, a matéria 
aguarda, atualmente, nova avaliação do relator. Após deliberação pelas 
comissões, a matéria segue para avaliação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto visa proibir que obras públicas sejam inauguradas com 
a ausência do termo de recebimento definitivo. O descumprimento 
da lei será enquadrado em ato de improbidade administrativa. Obras 
de infraestrutura, cuja operação possa ser iniciada por etapas, não se 
aplicam a esta lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
171/2015

AUTORIA
Deputado Geraldo Resende (PMDB/MS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera o § 16 do art. 21 da Lei Complementar 123/2006, para auto-
rizar o parcelamento das dívidas tributárias das pessoas jurídicas 
optantes pelo Simples Nacional em até 180 meses.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PLP foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria Comércio e Serviço (CDEICS), de Finanças e Tributação (CFT) 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando sujeita à 
apreciação do Plenário. Na CDEICS, foi aprovado o parecer favorável 
do deputado Laércio Oliveira (SD/SE). A proposta está atualmente 
na CFT, onde aguarda apresentação do parecer do relator designado, 
deputado Silvio Torres (PSDB/SP). Se aprovada nas comissões, a pro-
posição será ainda apreciada pelo Plenário, onde deverá obter vota-
ção favorável da maioria absoluta dos deputados federais antes de 
seguir para análise do Senado Federal. 
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OBSERVAÇÕES

A proposta amplia o prazo máximo de parcelamento das dívidas 
tributárias das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional de 
60 para 180 meses, na forma e nas condições previstas pelo Comitê 
Gestor do Simples Nacional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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SUBTEMA
Educação, Ensino e 

Formação
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PROJETO DE LEI 791/2011

AUTORIA
Deputado Jovair Arantes (PTB/GO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera o inciso III do art. 44 da Lei 9.394/1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para definir validade legal 
de diploma de pós-graduação para o exercício profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP), Educação (CE), e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), e será analisada terminativamente, 
estando dispensada a análise pelo Plenário da Câmara. Na CTASP, foi 
apresentado parecer favorável da deputada Jozi Rocha (PTB/AL) na 
forma de um substitutivo. A pedido da relatora, o projeto foi devolvido 
para a apresentação de novo parecer. Se aprovado nas comissões da 
Câmara, segue para apreciação do Senado Federal.



137CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

OBSERVAÇÕES

A proposição altera a o inciso III do art. 44 da Lei 9.394/1996, per-
mitindo que os conselhos profissionais estabeleçam critérios adicio-
nais para que os diplomas e certificados de cursos de pós-graduação 
tenham validade legal para o exercício profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



138  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE LEI 4.697/2012

AUTORIA 
Deputado Damiao Feliciano (PDT/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre reserva de vagas para alunos oriundos da rede pública 
de ensino nos contratos e convênios de estágio.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), estando sujeito à apreciação conclusiva pelas comissões, sendo 
dispensada a análise do Plenário. Na CTASP, a proposição aguarda, 
desde 2013, a apresentação de parecer pelo relator designado, depu-
tado Silvio Costa (PTdoB/PE). Após deliberação pelas comissões, a 
matéria segue para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto determina para o setor privado e indica para o setor 
público a reserva de 50% das vagas de estágio firmados em contrato 
ou convênio para alunos da rede pública de ensino. O descumpri-
mento da lei acarretará em multa para o setor privado de R$ 1.000,00 
a R$ 5.000,00, revertidos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb) do respectivo ente federado no qual se deu a infração

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 963/2015

AUTORIA
Deputada Tereza Cristina (PSB/MS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Acrescenta o art. 9º-A a Lei 11.788/2008, dispondo sobre a priori-
dade de alunos de instituições de ensino superior públicas na rea-
lização de estágio em obras públicas.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O PL 963/2013 tramita apensado (em conjunto) ao PL 4.697/2012. 
As matérias foram distribuídas às Comissões de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), estando sujeitas à apreciação conclusiva pelas 
comissões, sendo dispensada a análise do Plenário. Na CTASP, as pro-
posições aguardam, desde 2013, a apresentação de parecer pelo rela-
tor designado, deputado Silvio Costa (PTdoB/PE). Após deliberação 
pelas comissões, a matéria segue para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

Determina a prioridade de alunos de instituições de ensino 
superior públicas para realizar estágios em obras públicas, inclu-
sive aquelas que sejam executadas ou que venham a ser explora-
das por empresas privadas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 49/2014

AUTORIA
Senador Inácio Arruda (PCdoB/CE)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Altera a Lei 11.904/2009, para dispor sobre gratuidade de ingresso 
em museus.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
(CE) em decisão terminativa, não sendo necessária, portanto, sua 
apreciação pelo Plenário do Senado Federal. Na comissão, a matéria 
recebeu parecer do senador Donizeti Nogueira (PT/TO) pela aprova-
ção com uma emenda. Atualmente, a matéria aguarda deliberação 
do relatório pela comissão e, se aprovada, segue para revisão da 
Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

O projeto acrescenta um artigo à Lei 11.904/2009 – que institui o 
Estatuto de Museus e dá outras providências – para estabelecer que 
o acesso às instituições museológicas participantes do Sistema Bra-
sileiro de Museus deve ser gratuito aos estudantes de Artes, Museo-
logia, Arquitetura, Audiovisual, Música, Design e Moda por meio de 
apresentação da carteira de identificação estudantil.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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SUBTEMA
Exercício 

Profissional
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PROJETO DE LEI 3.699/2004

AUTORIA
Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a especialização do engenheiro de prevenção e com-
bate a incêndios, do técnico de prevenção e combate a incêndios e 
do bombeiro civil e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Educação e de Cul-
tura (CEC), Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), estando ainda sujeita à 
apreciação do Plenário. Na CEC, foi aprovado parecer do deputado Joa-
quim Beltrão (PMDB-AL) pela rejeição e, na CTASP, parecer favorável, 
com substitutivo, do deputado Roberto Santiago (PSD/SP). Na CCJC, o 
parecer do relator designado, deputado Eduardo Sciarra (PSD/RR), foi 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e 
do substitutivo da CTASP. O relatório aguarda deliberação pela Comis-
são desde 2013. Se aprovado na CCJC, segue para análise do Plenário 
da Câmara. Caso obtenha maioria favorável de votos dos deputados 
presentes, será remetido para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto estabelece critérios para o exercício das profissões de 
engenheiro de prevenção e combate a incêndios, de técnico de pre-
venção e combate a incêndios e de bombeiro civil. Poderão exercer 
essas profissões exclusivamente aqueles que possuírem certificado 
de especialização em cada uma delas. Os cursos deverão ser minis-
trados no país, com currículo fixado pelo Conselho Federal de Educa-
ção no caso da profissão de Engenheiro e pelo Ministério da Educação 
nas demais.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 159/2015

AUTORIA
Deputado Weliton Prado (PMB/MG)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre normas de segurança e de manutenção em brinque-
dos dos parques infantis localizados em áreas de uso coletivo e em 
estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposição foi 
remetida ao Senado Federal, onde foi distribuído às Comissões de Edu-
cação, Cultura e Esporte (CE) e de Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR), estando ainda sujeita à apreciação do plenário do Senado Fede-
ral. Na CE, foi designado relator o senador Eduardo Amorim (PSC/SE), 
ainda não tendo sido apresentadas emendas ao projeto. Se aprovado 
sem alterações pelo Senado, o projeto segue para sanção presiden-
cial. Caso sejam aprovadas emendas, a matéria retorna para análise da 
Câmara dos Deputados quanto às alterações realizadas.
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OBSERVAÇÕES

A proposição estabelece normas de segurança e de manutenção 
em playgrounds localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou 
privadas, e determina sanções para o descumprimento de suas deter-
minações, na forma que especifica. Estabelece que a lei entra em 
vigor em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação oficial.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



150  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE LEI 359/2011

AUTORIA
Deputado Julio Lopes (PP/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública inte-
grante dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das fun-
dações instituídas ou mantidas pelo Poder Público exigir que os 
produtos, processos, sistemas construtivos, componentes e servi-
ços de Construção Civil ao serem adquiridos, estejam em estrita 
observância ao estabelecido no âmbito do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio (CDEIC); de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP); de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC) em caráter conclusivo, ou seja, sem necessidade 
de apreciação pelo Plenário. Na CDEIC, a matéria recebeu parecer pela 
aprovação, na forma de substitutivo, do relator Luís Tibé (PTdoB/MG). 
Na CTASP, o projeto recebeu parecer, com emenda, pela aprovação do 
projeto e pela rejeição do substitutivo apresentado na CDEIC. Atualmente, 
a matéria tramita na CFT, aguardando apresentação do parecer pelo 
relator, deputado Giuseppe Vecci (PSDB/GO). Na sequência, a matéria 
seguirá para a CCJC e, se aprovada, será remetida ao Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto determina a obrigatoriedade nas compras para obras 
públicas da exigência de aquisição de produtos da construção civil 
que atendam aos requisitos estabelecidos no âmbito do Sinmetro, 
com o intuito de oferecer para a sociedade sistemas construtivos de 
qualidade, assegurados por meio da normalização e da avaliação des-
ses produtos ou serviços.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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SUBTEMA 
Regulamentação de 

Profissões
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
185/2003

AUTORIA
Deputado Pedro Henry (PP/MT)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados 

EMENTA
Dá nova redação ao inciso XIII do art. 5º, XXIV do art. 21, IX do art. 
103 e XII do art. 109 da Constituição Federal e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposta tramita em regime especial na Câmara dos Deputados, 
tendo recebido parecer do deputado Paulo Magalhães (PSD/BA) pela 
admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC). A PEC aguarda a constituição de comissão especial destinada a 
proferir parecer sobre a mesma. A proposta ainda está sujeita à apre-
ciação do Plenário da Câmara antes de ser remetida ao Senado Fede-
ral. A votação ocorrerá em dois turnos, exigindo-se votação favorável 
de, pelo menos, três quintos dos membros da Casa em cada turno.
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OBSERVAÇÕES

A PEC inclui os conselhos profissionais como agentes fiscalizadores das 
atividades profissionais, dando-lhes poder para solicitar ação de inconstitu-
cionalidade; regula o regime de trabalho dos servidores desses conselhos 
e extingue a competência privativa da União de fixar contribuição social, 
transferindo-a aos conselhos federais de profissões regulamentadas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 600/2011

AUTORIA
Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 10.741/2003, que “dispõe sobre o Estatuto do Idoso e 
dá outras providências”, para isentar os idosos de contribuição aos 
Conselhos e demais entidades de fiscalização profissional. 

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP), Seguridade Social e Família (CSSF), 
Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) em regime conclusivo, ou seja, sem necessidade de delibera-
ção pelo Plenário da Casa. Na primeira comissão, o projeto recebeu 
parecer favorável da deputada Flávia Morais (PDT/GO) e seguiu para 
a CSSF, onde também recebeu parecer pela aprovação do deputado 
Mandetta (DEM/MS). Na CFT, o deputado Zé Silva (SD/MG) apresen-
tou seu posicionamento pela não implicação da matéria em aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no 
mérito, pela aprovação do projeto. Atualmente, a matéria aguarda 
apresentação de parecer na CCJC pelo relator designado, deputado 
Hiran Gonçalves (PMN/RR). Se aprovada, a proposição segue direta-
mente para revisão do Senado Federal. 
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OBSERVAÇÕES

O projeto altera o Capítulo VI da Lei 10.741/2003, visando a garan-
tir que o idoso, desde que não exerça habitual e remuneradamente 
sua profissão, continue gozando da possibilidade de ostentar o res-
pectivo título e de praticar eventualmente os atos a ela inerentes, 
independentemente de pagamento de anuidades aos conselhos e 
demais entidades de fiscalização profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 816/2011

AUTORIA
Deputado Rubens Bueno (PPS/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a regulamentação de novas profissões.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) em decisão terminativa, estando dispensada a análise do plenário 
da Câmara. Na CTASP, foi aprovado parecer favorável, na forma de subs-
titutivo, do deputado Alex Canziani (PTB/PR). Atualmente, o projeto tra-
mita na CCJC, onde aguarda o parecer do relator Giovani Cherini (PDT/RS). 
Se aprovado na comissão, a matéria segue para o Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto fixa parâmetros para a regulamentação de novas profis-
sões. A regulamentação ocorrerá quando a atividade exigir conhe-
cimentos teóricos e técnicos reconhecidos, respeitar a existência de 
atividades semelhantes e não configurar reserva de mercado contra 
formação idêntica. Além disso, a lei ainda prevê garantia de fiscali-
zação do exercício profissional, o estabelecimento dos deveres e res-
ponsabilidades pelo exercício profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.664/2011

AUTORIA
Deputado Arnaldo Jardim (PPS/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Regulamenta o exercício da profissão de Gestor Ambiental.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Educação (CE), de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), de Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), e tramita em caráter terminativo, estando 
dispensada a análise do plenário da Câmara. Na CE, foi aprovado pare-
cer favorável, com emenda, da deputada Mariana Carvalho (PSDB/RO). 
Atualmente na CMADS, o projeto de lei aguarda apresentação de pare-
cer pelo relator, deputado Nilto Tatto (PT/SP), não tendo sido apresen-
tadas emendas no prazo regimental. Se aprovado nas comissões da 
Câmara, o projeto segue para apreciação do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

A proposição determina exigências para o exercício da profissão de 
gestor ambiental; define as atividades desses profissionais; considera, 
no casos expostos, o exercício ilegal da profissão e estipula responsa-
bilidade de autoria de planos ou projetos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 70/2013

AUTORIA
Deputado Pedro Uczai (PT/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

EMENTA
Dispõe sobre a expedição de carteiras de registro profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

Tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposição foi 
remetida ao Senado Federal, onde foi distribuído às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Educação, Cultura e Esporte (CE), 
e de Assuntos Sociais (CAS), devendo ainda ser apreciada pelo Plená-
rio. Atualmente na CCJ, a proposição aguarda designação de relator.  
Se aprovado sem modificações, segue para sanção presidencial. Caso 
sejam aprovadas emendas, a matéria retorna para análise da Câmara 
quanto às alterações realizadas.
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OBSERVAÇÕES

O projeto determina que as carteiras profissionais só poderão ser 
expedidas pelos conselhos federais mediante apresentação de diploma 
registrado e que as carteiras provisórias passarão a ter validade de 180 
dias. Além disso, o texto atribui aos conselhos a competência de definir 
as taxas cobradas pela expedição da carteira de registro profissional.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.680/2013

AUTORIA
Deputado Glauber Braga (PSB/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Dispõe sobre a escolha dos membros dos conselhos federais e 
regionais incumbidos da fiscalização do exercício profissional.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC). Atualmente, a matéria aguarda inclusão na pauta da CTASP. 
Na sequência, segue para a CCJC, onde será avaliada sua adequação 
constitucional e legal, sendo remetida, posteriormente, à revisão do 
Senado, não tendo necessidade de passar pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados em virtude de seu regime de tramitação conclusivo.
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OBSERVAÇÕES

A proposta fixa parâmetros para composição dos conselhos federais 
e regionais encarregados da fiscalização do exercício profissional. Os 
membros serão eleitos por voto direto e secreto dos profissionais ins-
critos. O voto será obrigatório, com a possibilidade de ausência justifi-
cada. Os conselhos federais e regionais deverão ajustar seus estatutos 
às disposições da lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.313/2015

AUTORIA
Deputado Carlos Manato (SD/ES)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados 

EMENTA
Disciplina o regime de transparência da gestão financeira dos con-
selhos profissionais e dá outras providências.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

A proposição foi distribuída às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP), e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), e tramita em regime terminativo, estando dispensada a análise 
do plenário da Câmara. Na CTASP, o projeto aguarda o parecer do rela-
tor, deputado Bebeto (PSB/BA). Se aprovado nas comissões da Câmara, 
a matéria segue diretamente para revisão do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

A proposição estabelece a transparência da gestão dos conselhos 
profissionais, que será assegurada através da liberação para o acom-
panhamento e conhecimento da sociedade. O acesso às informações 
sobre despesas, quadro de estrutura remunerativa e receitas deverão 
ser disponibilizadas em meios eletrônicos de acesso público.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.046/2015 

AUTORIA
Senador Paulo Paim (PT/RS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Estabelece a obrigatoriedade de que a pessoa jurídica integrante 
da administração indireta divulgue os nomes, currículos, endereços, 
telefones e endereços eletrônicos de seus conselheiros e dirigen-
tes.

RESUMO DA TRAMITAÇÃO

O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público (CTASP) e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC) na Câmara dos Deputados. Atualmente, a matéria aguarda 
recebimento de emendas e, na sequência, o relator, deputado Daniel 
Almeida (PCdoB/BA), apresentará seu parecer. Em seguida, o pro-
jeto será remetido à CCJC, onde será avaliada sua adequação legal e 
constitucional. Em virtude de seu regime conclusivo de tramitação, o 
projeto não passará pelo Plenário da Câmara - salvo apresentação de 
recurso - sendo remetido para análise do Senado Federal.
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OBSERVAÇÕES

O projeto dispõe que a pessoa jurídica integrante da administração 
pública indireta federal deve divulgar, inclusive na internet, os nomes 
e currículos de conselheiros, dirigentes e assessores de nível superior, 
bem como seus meios de contato- no mínimo, endereços, telefones 
e e-mails institucionais. Estabelece o conceito de dirigente e de asses-
sor de nível superior. Dispõe que a lei tem vigência após 45 dias de 
sua publicação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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ANEXO
Proposições 

Apreciadas nas 
Edições Anteriores
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PROPOSIÇÕES APRECIADAS NAS EDIÇÕES 
ANTERIORES

O objetivo dos seminários legislativos, organizados pelo CAU/BR 
desde 2013, é expor a pauta de proposições correntes no Congresso 
Nacional que interessem ao setor Arquitetura e Urbanismo e obter o 
posicionamento coletivo que orientará o trabalho do CAU/BR junto ao 
Poder Legislativo Federal.

De forma a atualizar os arquitetos e urbanistas e demais interessados 
acerca das proposições legislativas apreciadas nas três primeiras edições 
do evento, são apresentadas a seguir memória dos projetos com histó-
rico dos posicionamentos adotados. As matérias são acompanhadas pela 
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR. 

O presente relatório apresenta as ações de gerenciamento da 
profissão que contribuem, direta e efetivamente, para a melhoria da 
qualidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo e para a elevação do 
padrão ético e técnico da prática profissional dos arquitetos e urba-
nistas. O objetivo final desse processo é a construção de cidades com 
mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, à cultura local e 
à sociedade.
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ANOTAÇÕES
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PROPOSIÇÕES  
com Posicionamento 

Convergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 236/2012 

AUTORIA
Senador José Sarney (PMDB/AP)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Institui novo Código Penal, sendo dividido em Parte Geral (art. 1º 
ao 120) e Parte Especial (art. 121 ao 541).

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 13/10/2015: CCJ - Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania – “Juntei, de ordem da Presidência do Senado Federal, 
o Ofício 1.412/2015, de 1/7/2015, da Câmara Municipal de Araguari, 
do Estado de Minas Gerais, com manifestação sobre a Reforma do 
Código Penal (fls. 4687 a 4689 do Volume XII do PLS 236, de 2012)”
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente” extraído do Grupo de Trabalho 
sobre Exercício Profissional do III Seminário Legislativo de Arquite-
tura e Urbanismo, realizado em 2015. A presente proposição trata-se 
da reforma do Código Penal Brasileiro. É previsto no artigo 203 do 
projeto, o tipo penal “exercício ilegal de profissão” ou de atividade 
econômica regulamentada.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.749/2009 

AUTORIA 
Deputado Celso Russomanno (PRB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Aumenta o tempo de responsabilidade do empreiteiro pela solidez 
e segurança de edifícios e outras construções consideráveis de 5 
para 10 anos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 01/12/2015: Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP). Encaminhada à publicação. Parecer da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano Publicado em avulso e no Diário da 
Câmara dos Deputados de 02/12/2015, Letra A.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente” extraído no I Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, em 2013.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.699/2002

AUTORIA
Deputado Jose Carlos Coutinho (PFL/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Modifica dispositivo do Código Penal e dá outras providências. Inclui 
como Crime contra a Saúde Pública o exercício ilegal da profissão de 
Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo. Alterando o Decreto-Lei 2.848/1940.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 26/03/2015: Plenário (PLEN) Apresentação 
do Requerimento 1186/2015, pela Deputada Leandre (PV/PR), que: 
“Requer a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 6699, de 2002, 
que ‘modifica dispositivo do Código Penal, e dá outras providências’”. 

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente” extraído do I Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, realizado em 2013. O projeto aguarda 
inclusão na ordem do dia do plenário da Câmara dos Deputados, no 
qual sucessivos pedidos de inclusão em pauta foram protocolados.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.420/2013 (PROJETO   
DE LEI DO SENADO 356/2011)

AUTORIA
Senadora Ana Amelia (PP/RS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 10.257/2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 
e dá outras providências, denominado Estatuto da Cidade, para ins-
tituir o dever da União de prestar assistência técnica e financeira 
aos municípios para elaboração do Plano Diretor e de outras nor-
mas dele decorrentes. 

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 17/12/2015: Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT) - designado Relator o deputado Pepe Vargas (PT/RS).
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo de Arquitetura 
e Urbanismo, realizado em 2015. O posicionamento justifica-se pela 
enorme dificuldade existente por parte dos municípios na obtenção 
de recursos. Este PL garante a concessão de benefícios financeiros, 
pela União, para a assistência técnica aos municípios. Em atendimento 
a deliberação prévia dos membros da Comissão de Política Urbana e 
Ambiental do CAU/BR, seria uma temeridade votar contra, motivos 
pelos quais opta-se pela aprovação frente à importância da matéria.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.923/2013 

AUTORIA
Deputada Nilda Gondim (PMDB/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Dispõe sobre as obrigações que devem ser observadas por proprie-
tários, administradores e responsáveis por boates, casas de shows, 
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, que funcionem 
em locais fechados, estabelecendo maior rigor para a liberação de 
seus alvarás de funcionamento. 

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 08/09/2015: Plenário (PLEN) Apresenta-
ção do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia 2962/2015, pelo 
deputado Cícero Almeida (PRTB/AL), que: “Requer nos termos regi-
mentais a inclusão na Ordem do Dia de votação do PL 4923/2013”.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente” extraído do Grupo de Trabalho 
sobre Exercício Profissional do III Seminário Legislativo de Arquitetura 
e Urbanismo, realizado em 2015.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSIÇÕES  
com Posicionamento 

Convergente com 
Ressalvas
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PROJETO DE LEI DO SENADO 550/2011 

AUTORIA
Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Altera a Lei Complementar 103/2000 para dispor que o piso sala-
rial dos empregados com diploma em educação superior não será 
fixado em valor inferior a R$ 1.635 a partir da data da publicação da 
lei complementar, sendo que o valor será reajustado anualmente, 
sempre em 1º de janeiro de cada ano, pela variação integral anual 
do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto 
Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 27/02/2015: CCJ - Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. Matéria pronta para a Pauta na Comissão, com voto 
do senador José Pimentel, contrário ao projeto. Situação: Pronta para 
a pauta na comissão.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído no I Semi-
nário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, em 2013. Justificativa: 
requereu-se que fosse respeitada a Lei 4.950/1966, que “dispõe 
sôbre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 66/2014 

AUTORIA
Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Altera a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para dispor 
sobre o estabelecimento de faixas não-edificáveis e limitações à 
edificabilidade em loteamentos urbanos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 31/08/2015: CMA - Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Devolvido ao relator, 
senador Valdir Raupp, para reexame. Juntada cópia do relatório às fls. 
28 a 32. Situação: Matéria com a relatoria.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do Grupo 
de Trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legisla-
tivo de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: no âmbito do 
seminário, foi discutida a temeridade da inexistência de critério em 
áreas não edificáveis ao longo de rodovias e dutovias, dado o atual 
contexto de ocupação irregular. Ponderou-se que os atuais 30 metros 
garantem segurança aos municípios.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 252/2014

AUTORIA
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Senado Federal

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE 
Dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável. 
Determina que a adoção de práticas de construção sustentável 
será observada como diretriz na execução da política urbana e no 
tocante às edificações de propriedade da União, compreendendo a 
implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento 
de energia solar, de águas pluviais e de reutilização de água.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 14/12/2015: CMA - Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Devolvido pelo relator, 
senador Jorge Viana, com relatório pela aprovação do projeto na forma 
do substitutivo que apresenta. Situação: Pronta para a pauta na comissão.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo 
de trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legis-
lativo de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: no âmbito 
do seminário, ficaram consignadas como ressalvas a não remissão do 
projeto ao Estatuto da Cidade, bem como a supressão de artigo que 
traz o conceito de “práticas sustentáveis”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
14/2015

AUTORIA
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Altera o art. 37 da Constituição Federal, que trata da administração 
pública, para permitir que profissionais da Engenharia e Arquitetura 
possam exercer, cumulativamente, dois cargos públicos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 02/07/2015: CCJ - Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Situação: Matéria com a relatoria. Ação: O presi-
dente da Comissão, senador José Maranhão, designa relator da maté-
ria o senador José Agripino.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de tra-
balho sobre Exercício Profissional do III Seminário Legislativo. Justificativa: 
foi ressalvada a possibilidade de acumulação remunerada de até dois 
cargos ou empregos públicos e/ou privados pelos arquitetos e urbanistas.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 559/2013

AUTORIA
Comissão de Modernização da Lei de Licitações e Contratos do 

Senado Federal

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Institui normas para licitações e contratos da administração pública 
e dá outras providências. Estabelece normas gerais de licitações 
e contratos administrativos no âmbito da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. Revoga a Lei 8.666/1993 (Lei das 
Licitações), a Lei 10.520/2002 (que instituiu a modalidade de pre-
gão nas licitações) e os arts. 1 a 47 da Lei 12.462/2011 (Regime 
Diferenciado de Contratações – RDC).

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 02/12/2015: CI - Comissão de Serviços de Infra-
estrutura. Em reunião realizada nesta data, é lido e aprovado o 
relatório do Senador Fernando Bezerra Coelho, que passa a consti-
tuir parecer da Comissão, pela aprovação da matéria, com rejei-
ção das Emendas de Plenário nºs. 1 a 5,7,11,13,14,17,22,23,34 
a 36,38,39,44 a 46 a 53; aprovação das Emendas de Plenário nºs. 
8,10,18,15,16,21,24,25,28,29,32 e 43; declaração de prejudicialidade 
das Emendas nºs. 26,27,30,42,52,54 a 56; e aprovação parcial das 
Emendas de Plenário nºs. 6,9,12,18,19,20,31,33,37,40 e 41, nos ter-
mos da Emenda 66-CI (substitutivo).
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Exercício Profissional do III Seminário Legislativo, em 
2015. Justificativa: O grupo de trabalho defende que as principais pro-
postas da Arquitetura e do Urbanismo são a vedação da modalidade 
pregão para a contratação de obras e serviços de Arquitetura e Enge-
nharia; a vedação do registro de preços para contratação de obras 
e serviços de Arquitetura e Engenharia; a vedação da ‘contratação 
integrada’ e a obrigatoriedade do uso da modalidade concurso para a 
contratação de projetos completos e executivos.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.830/2013

AUTORIA
Deputado Valdir Colatto (PMDB/SC)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
A proposição objetiva alterar o Código Florestal (Lei 12.651/2012), 
acrescentando dois parágrafos ao artigo 4º para atribuir competên-
cia aos planos diretores e às leis de uso do solo para alterar os limi-
tes das áreas de preservação permanente nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglo-
merações urbanas. O projeto especifica ainda que, para as áreas 
de preservação localizadas nas faixas marginais dos cursos d’água 
naturais que cortam as cidades, os conselhos estaduais e munici-
pais de meio ambiente devem necessariamente ser ouvidos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 07/01/2016: Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados (MESA). Transfira-se ao Plenário a competência para 
apreciar o Projeto de Lei 6.830/2013, porquanto se configurou a hipó-
tese do art. 24, II, g, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do Grupo de 
Trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, em 2015.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 696/2003 (PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA 166/2008)

AUTORIA
Deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE 
Dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos 
e professores nas áreas de Engenharia e Arquitetura e dá outras 
providências. O projeto de lei visa a contribuir para a formação 
técnica e cultural indispensável ao exercício da Engenharia e da 
Arquitetura. Dispõe que órgãos da administração pública direta da 
União, estados, Distrito Federal e municípios, bem como as enti-
dades autárquicas, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, são obrigados a manter arquivos de informações 
referentes às obras públicas projetadas ou executadas sob sua res-
ponsabilidade. Garante, ainda, o acesso gratuito às informações por 
alunos e professores nas áreas de Engenharia e Arquitetura.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 11/12/2015: Plenário (PLEN) Apresenta-
ção do Requerimento 3750/2015, pelo deputado Edmilson Rodrigues 
(PSOL/PA), para “inclusão na pauta de votações do Projeto de Lei 
696/2003, que “dispõe sobre o acesso à informação de valor didático 
por alunos e professores nas áreas de Engenharia e Arquitetura, e dá 
outras providências”. 
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Educação, Ensino e Formação do III Seminário Legisla-
tivo de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: necessidade 
de integrar o termo “Urbanismo” para evitar restrição do acesso à 
informação de interesse neste campo de atuação. Em complementa-
riedade ao Projeto de Lei 696/2003 deve-se estender a obrigatorie-
dade ao acesso de dados de natureza técnica dentro dos órgãos da 
administração pública, gestão urbana, planejamento urbano, a fim de 
poder instrumentar a pesquisa acadêmica. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 7.841/2014 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 399/2011)

AUTORIA
Senador Roberto Requião (PMDB/PR)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 9394/1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases 
da Educação, para determinar que os diplomas de cursos de gra-
duação, mestrado ou doutorado de reconhecida excelência acadê-
mica, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, 
poderão ter revalidação ou reconhecimento automático; estabelece 
que o Poder Público divulgará, periodicamente, a lista de cursos e 
instituições acima referidas.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 06/01/2016: Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados (MESA). Apense-se a este(a) o(a) PL 4067/2015. Apense-
-se a este o PL 4067/2015. 

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Educação, Ensino e Formação do III Seminário Legis-
lativo de Arquitetura e Urbanismo, de 2015. Justificativa: o grupo 
reconheceu o mérito do PL 7.841/2014, pois é necessário agilizar 
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o reconhecimento de diplomas de universidades estrangeiras de 
reconhecida excelência no país.  Entretanto, deve-se ressaltar que tal 
projeto inclui tanto a pós-graduação (mestrado e doutorado) como 
a graduação, o que cria uma série de problemas para o exercício 
profissional. No Brasil, no caso da Arquitetura e do Urbanismo, como 
nas demais profissões regulamentadas, os campos de atuação pro-
fissional são definidos por lei, com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN). Assim, o grupo é convergente com o PL, mas com 
ressalvas, que consistem na eliminação completa de qualquer refe-
rência à graduação, pois excelência não implica em equivalência de 
formação. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 164/2015 
(PROJETO DE LEI 7.093/2014)

AUTORIA
Deputado Irajá Abreu (PSD/TO)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Acresce   o art. 290-B à Lei 6.015/1973. Estabelece critérios 
para dispensa de alvará na averbação de construção residencial 
urbana unifamiliar.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 22/10/2015: CDR - Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo. Em 22/10/2015, por solicitação do senador Dário 
Berger, relator da matéria, o processado é enviado a seu gabinete. 
Situação: matéria com a relatoria
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo 
de trabalho sobre Exercício Profissional do III Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: o projeto de lei 
deveria incluir o responsável técnico através de laudos ou vistorias 
eestabelecer critérios de enquadramento das construções residenciais 
urbanas unifamiliares, como metragem quadrada da edificação e/ou 
padrão. Além disso, a proposição também deveria impedir que pes-
soas não autorizadas tecnicamente validem a construção.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 31/2014 
(PROJETO DE LEI 3.370/2012)

AUTORIA
Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Dispõe sobre a Política Nacional de Manutenção Predial. Cria o 
plano de manutenção predial e determina a obrigatoriedade de 
inspeções técnicas visuais e periódicas nas edificações públicas 
ou privadas, residenciais, comerciais, de prestação de serviços, 
industriais, culturais, esportivas e institucionais em todo o território 
nacional, bem como as regras de manutenção preventiva e corre-
tiva de danos aos consumidores adquirentes e usuários de imóveis; 
define os objetivos da Política Nacional de Manutenção Predial; dis-
põe sobre as diretrizes da Política Nacional de Manutenção Predial; 
dispõe sobre os direitos do titular da edificação e dos possuidores 
de edificações privadas; estabelece os deveres dos responsáveis 
por edificação pública; define as obrigações dos construtores.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 19/06/2015: CCJ - Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, senador José Maranhão, designa relator da matéria o sena-
dor Romero Jucá. Situação: matéria com a relatoria.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho de Prática Profissional do III Seminário Legislativo de Arquite-
tura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: incluir na redação do texto o 
profissional arquiteto e urbanista.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.014/2013 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 491/2011)

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL 
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Determina a exigência de realização periódica de inspeções em 
edificações, destinada a aferir as condições de estabilidade, segu-
rança construtiva e manutenção, e cria o Laudo de Inspeção Téc-
nica de Edificação (LITE).

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 27/10/2015. Anotações em 09/11/2015: 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Devolvido ao 
relator, deputado Covatti Filho (PP/RS), para reexame.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do I Semi-
nário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, em 2013. Justificativa: 
a questão do profissional responsável pela emissão da LITE foi con-
siderada resolvida. Contudo, sugeriu-se a alteração do conceito de 
“edificação” trazido pelo projeto.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.365/2011 

AUTORIA
Deputado Vieira da Cunha (PDT/RS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Dispõe sobre condições necessárias à abertura e ao funcionamento 
de parques de diversão e similares e impõe responsabilidade soli-
dária ao proprietário e ao administrador do empreendimento por 
danos causados em decorrência do mau estado de conservação, 
falhas técnicas em equipamentos ou de operação em desacordo 
com o disposto nesta Lei. O projeto trata de montagem, manutenção 
e funcionamento dos equipamentos dos parques de diversão, con-
forme as especificações do fabricante da segurança para o público 
a que se destinar, com classificação de faixa etária. Prevê ainda que 
a concessão de alvará de funcionamentos aos parques de diver-
são e similares fica condicionado, obrigatoriamente, à obtenção de 
laudo técnico a ser emitido por profissional legalmente habilitado no 
CREA respectivo, bem como à prévia Anotação de Responsabilidade 
Técnica registrada no CREA.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 10/03/2015. Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Devolvida sem manifestação.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do I Semi-
nário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, em 2013. Justificativa: 
acréscimo do nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) em todos os  artigos  pertinentes, a fim de atualizar o PL, 
que foi elaborado antes da publicação da Lei 12.378/2010.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.858/2013 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 119/2011)

AUTORIA
Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Insere o § 7º ao art. 2º da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 
6.766/1979) para dispor que as obras de pavimentação urbana 
devem ser precedidas pela implantação de eventuais redes subter-
râneas de serviços; altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) 
para inserir o inciso XVII ao art. 2º, que exige a implantação de 
redes subterrâneas de serviços previamente às obras de pavimen-
tação urbana; estabelece que a concessão de financiamento fede-
ral para obras viárias a municípios sujeitos à obrigatoriedade do 
plano diretor fica condicionada ao atendimento da implantação de 
redes subterrâneas prévias às obras de pavimentação urbana.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 08/09/2015. Comissão de Desenvolvimento 
Urbano (CDU) Designado relator, deputado Cícero Almeida (PRTB/AL).
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, realizado em 2015. Justificativa: a não 
interferência no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 8.331/2015 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 541/2011)

AUTORIA
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 10.257/2001, que estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências, e a Lei 10.098/2000, que estabe-
lece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibili-
dade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade redu-
zida e dá outras providências, para garantir acessibilidade às pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida nos passeios públicos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 14/12/2015. Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP). Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão 
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Publicado em 
avulso e no Diário da Câmara dos Deputados de 15/12/2015, Letra B.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: o grupo acompa-
nhou o entendimento adotado na deliberação da Comissão de Política 
Urbana e Ambiental pela exclusão do projeto das alterações ao Esta-
tuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Dessa forma, as alterações devem 
concentrar-se tão somente nas Leis 10.098/2000 (acessibilidade) e 
12.587/2012 (mobilidade urbana).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.629/2011

AUTORIA
Deputado Fabio Faria (PSD/RN)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
A redação original da proposição obriga a inclusão de ciclovias 
quando do projeto e da execução de obras de construção, amplia-
ção ou adequação de rodovias federais e dispõe sobre obras em 
rodovias concedidas e prevê penalidade em caso de descumpri-
mento. Na primeira comissão de mérito a analisar a proposta, 
Comissão de Viação e Transporte (CVT), foi aprovado substitutivo 
para que a infraestrutura cicloviária seja exigida apenas nas rodo-
vias federais que tiverem suas concessões celebradas ou renovadas 
a partir da nova norma legal. Mesmo nesses casos, a implantação 
de ciclovias será exigida apenas em áreas urbanas e trechos rurais 
de até trinta quilômetros de extensão a partir do perímetro urbano 
de cada município, desde que tecnicamente viáveis.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 19/05/2015. Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Apresentação do parecer do relator, depu-
tado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB/PB), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, na 
forma do substitutivo da Comissão de Viação e Transportes (CVT).
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
trabalho sobre Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo 
de Arquitetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: seria mais ade-
quada a seguinte redação - “A implantação das ciclovias será exigida 
apenas em áreas urbanas e trechos rurais com extensão a ser deter-
minada a partir do perímetro urbano conforme norma específica de 
cada município, desde que tecnicamente viáveis”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.655/2009

AUTORIA
Poder Executivo da União

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Projeto chamado de “Lei do Estrangeiro”. Dispõe sobre o ingresso, 
permanência e saída de estrangeiros no território nacional, o ins-
tituto da naturalização, as medidas compulsórias, transforma o 
Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migra-
ção, define infrações e dá outras providências. Altera o Decreto-
-Lei 2.848/1940 e a Lei 10.683/2003. Revoga as Leis 6.815/1980, 
6.964/1981, 9.076/1995. Exclui o art. 1º do Decreto-Lei 2.236/1985 
e o inciso I do art. 5º da Lei 8.422/1992.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 10/11/2015. Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados (MESA). Apense-se a este o PL 3354/2015.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do I Seminá-
rio Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, em 2013. Justificativa: no 
I Seminário, defendeu-se a inclusão de emendas sobre reciprocidade, 
aporte de tecnologia e responsabilidade e deveres dos estrangeiros. 
O projeto está, atualmente, apensado ao PL 2516/2015, que aguarda 
constituição de comissão especial para apreciação.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 125/2015 
(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
25/2007)  

AUTORIA
Deputado Barbosa Neto (PSB/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE 
Prorroga o prazo para que as empresas optantes do Simples Nacio-
nal ou “Supersimples” tenham o direito de parcelar os débitos rela-
tivos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2006. Para 
tanto, altera a Lei Complementar 123/2006, para reorganizar e sim-
plificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes 
do Simples Nacional; e as Leis 9.613/1998 e 12.512/2011; além 
de revogar dispositivo da Lei 8.212/1991.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

18/12/2015 SSCLSF – Subsecretaria de Coordenação Legislativa do 
Senado. Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de 
prazo para apresentação de emenda.  Foram apresentadas as Emen-
das nºs. 10 a 15 – Plenário. A matéria encontra-se em regime de 
urgência e está incluída na pauta da ordem do dia de 3 de fevereiro 
de 2016. Situação: Pronto para deliberação do plenário.

18/12/2015 Anotações: ATA-PLEN - Subsecretaria de Ata – Plená-
rio. Encerrou-se no dia 17 de dezembro de 2015 o prazo para apre-
sentação de emendas ao projeto.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “convergente com ressalvas” extraído do grupo de 
tabalho de Prática Profissional do III Seminário Legislativo de Arqui-
tetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: “Respeitando a necessi-
dade de prorrogação do prazo para as empresas optantes do Simples 
Nacional tenham o direito de parcelamento de seus débitos, enten-
demos que existem outras proposições apensadas que impactam nas 
pequenas e microempresas, incluindo os microempreendedores indi-
viduais, ressaltando o enquadramento na tabela de alíquota VI para 
a tabela IV”.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



219CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

PROPOSIÇÕES 
com Posicionamento 

Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 118/2012

AUTORIA
Senadora Lúcia Vânia (PSB/GO)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Altera os arts. 40, 55 e 99 da Lei 8.666/1993, que institui nor-
mas para licitações e contratos da administração pública e dá 
outras providências, para que o edital licitatório indique, obriga-
toriamente, no caso de obras e de serviços de Engenharia, a defi-
nição das informações referentes aos estágios dos cronogramas 
físico e financeiro, aptas a permitir que se afiram objetivamente 
os respectivos andamentos, constituindo obrigação contratual o 
seu fornecimento ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos 
de controle interno e externo e, quando solicitado, ao Ministério 
Público, e a definição da periodicidade, nunca superior a um ano, 
em que deverão ser prestadas pelo contratado estas informações; 
define como cláusulas necessárias em todo contrato as que esta-
beleçam que quando a contratação envolver obras ou serviços de 
Engenharia, preveja obrigação do contratado de dar conhecimento 
ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno 
e externo e, quando solicitado, ao Ministério Público dos corres-
pondentes estágios dos cronogramas físico e financeiro, com as 
informações e em periodicidade nunca superior a um ano, defini-
das no contrato, de forma que seja possível aferir objetivamente os 
seus andamentos; e as cláusulas que estabeleçam a suspensão dos 
pagamentos ao contratado que descumprir esta obrigação, até que 
seja regularizada sua situação; define que a pena de multa comi-
nada nos arts. 89 a 98-A da Lei 8.666/1993 consista no pagamento 
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de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentu-
ais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente; acresce à lei o 
art. 98-A, cominando detenção, de 6 meses a dois anos, e multa, 
para quem deixar, nos contratos que envolvam obra ou serviço de 
Engenharia, de suspender os pagamentos ao contratado que não 
cumprir a obrigação de fornecer ao órgão ou entidade contratante, 
aos órgãos de controle interno e externo e, quando solicitado, ao 
Ministério Público as informações referentes aos correspondentes 
estágios dos cronogramas físico e financeiro.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 10/03/2015. CCJ - Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania Matéria aguardando distribuição. Situação: Aguar-
dando designação de relator.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo de 
Arquitetura e Urbanismo, em 2013, e mantido no grupo de trabalho 
de Exercício Profissional do III Seminário, em 2015. Justificativa: ficou 
consignado pelo grupo de trabalho a visão segundo a qual os crono-
gramas físico e financeiro já são parte integrante do projeto completo. 
Ressaltou-se a importância da metodologia BIM como forma de gestão.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DO SENADO 56/2012

AUTORIA
Senador Pedro Taques (PSDB/MT)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Institui normas relacionadas à responsabilização na contratação de 
obras públicas e dá outras providências. Estabelece, nos termos do 
inciso XXVII do art. 22 da Constituição Federal, normas de execução, 
fiscalização, controle e recebimento na contratação de obras públi-
cas, aplicando-se à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, inclusive autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, sem exclusão dos princípios e nor-
mas gerais contidos nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 (arts. 1º 
e 2º); define sobrepreço, superfaturamento, jogo de planilha (art. 
3º); estabelece de forma clara e objetiva as composições de cus-
tos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que 
integram o projeto básico de obra ou serviço de Engenharia, define 
empreitada por preço global e o que o contrato firmado por essa 
modalidade deverá conter, e define a empreitada por preço.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 10/11/2015. CCJ - Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania Recebido o Relatório do senador Alvaro Dias, com voto pela 
aprovação do projeto, das Emendas 1-CAE a 6-CAE e 22-CI, pelo acolhi-
mento parcial da Emenda 7-CAE, com a subemenda apresentada, e com 
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três emendas que apresenta. Situação: Incluída na pauta da Comissão.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
Exercício Profissional do III Seminário Legislativo de Arquitetura e 
Urbanismo, em 2015. Justificativa: o grupo entendeu a necessidade 
de integrar o tema à discussão da PLS 559/2013.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.302/2012

AUTORIA
Deputado Laercio Oliveira (SD/SE)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei de Licitações e Contratos (Lei .8.666/1993) para asse-
gurar ao contratado o direito de suspender o cumprimento de suas 
obrigações assim que verificado qualquer atraso no pagamento da 
obra, serviço ou fornecimento contratado pelo Poder Público.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 11/12/2015. Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP). Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão 
de Finanças e Tributação Publicado em avulso e no Diário da Câmara 
dos Deputados de 12/12/2015, Letra B.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
Exercício Profissional do III Seminário Legislativo de Arquitetura e 
Urbanismo, em 2015. Justificativa: ficou consignado pelo grupo que o 
servidor público não pode ser o responsável pela liberação dos paga-
mentos em prazos exíguos, não havendo tempo para fiscalização e 
medição das obras.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente



226  IV SEMINÁRIO LEGISLATIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO DE LEI 1.292/1995 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 163/1995)

AUTORIA
Senador Lauro Campos (PDT/DF)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, para instituir normas para licitações e con-
tratos da administração publica e da outras providências. Obriga o 
contratado a cientificar a administração pública, em oito dias, as 
subcontratações que realizar.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 13/07/2015. Coordenação de Comissões Per-
manentes (CCP). À CCJC o Memorando 176/2015 - COPER informando sobre 
apensação dos PLs 6.429/2009, 6.439/2009, 7023/2010 e 5058/2013 
ao de 1491/1996, tramitando em conjunto com o de 1292/1995. 

OBSERVAÇÕES

Posicionamento divergente extraído do I Seminário Legislativo, em 2013.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.043/2011

AUTORIA
Deputado Ricardo Izar (PSD/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
O projeto objetiva regular a atividade de paisagista, estabelecendo 
os requisitos para o exercício da atividade profissional, bem como 
determina o registro em órgão competente. A atual redação, pro-
veniente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, 
prevê que o exercício da profissão de paisagista é privativo dos por-
tadores de diploma de curso superior de graduação em Paisagismo 
ou Composição Paisagística,  Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, 
Engenharia Florestal ou Artes Plásticas.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 25/08/2015. Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP). Apresentação do parecer da 
relatora, deputada Flávia Morais (PDT/GO), pela aprovação, na forma 
do substitutivo da CDU, com subemenda.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
“Educação, Ensino e Formação” do III Seminário Legislativo de Arqui-
tetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: o projeto contraria a Lei 
12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura Urbanismo 
e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, pois 
ameaça o princípio da unicidade da profissão de arquiteto e urbanista 
e implica em  desregulamentação de atribuições profissionais conso-
lidadas no texto legal.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.245/2007

AUTORIA
Deputado Reginaldo Lopes (PT/MG)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
A proposição objetiva regulamentar a profissão de “tecnólogo”. O 
título será concedido aos diplomados respeitadas as denominações 
de cursos superiores de tecnologia, estabelecidas pelo Ministério da 
Educação. Prevê ainda a atual redação do projeto que as atribuições 
para cada uma das atividades profissionais dos tecnólogos serão 
definidas por meio de resoluções das ordens ou conselhos de fisca-
lização profissional, instituídos por lei federal. Caberá às instituições 
de ensino superior que mantenham cursos de graduação tecnológica 
registrá-los junto às ordens ou conselhos de fiscalização profissio-
nal e os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só 
poderão exercer a profissão após o registro nessas entidades.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 17/12/2015. Plenário (PLEN) Apresenta-
ção do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia 3782/2015 pela 
deputada Moema Gramacho (PT/BA). 
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
“Educação, Ensino e Formação” do III Seminário Legislativo de Arquitetura 
e Urbanismo, em 2015. Justificativa: o projeto contraria a Lei 12.378/2010, 
que regulamenta o exercício da Arquitetura Urbanismo e cria o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, pois ameaça o princípio da 
unicidade da profissão de arquiteto e urbanista e implica em desregula-
mentação de atribuições profissionais consolidadas na lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 13/2013 
(PROJETO DE LEI 7.607/2010)   

AUTORIA
Deputado José Chaves (PTB/PE)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei 5.194/1966, caracteri-
zando como essenciais e exclusivas de Estado as atividades exercidas 
por Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros-Agrônomos ocupantes de 
cargo efetivo no serviço público federal, estadual e municipal.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 10/06/2015: SLSF - Secretaria Legislativa do 
Senado Federal. Aguardando inclusão na ordem do dia do Requeri-
mento 660/2015, do senador Romero Jucá, que solicita o desapen-
samento do PLC 13/2013. Situação: Aguardando inclusão de requeri-
mento na ordem do dia.

Senado Federal, 10/06/2015: ATA-PLEN - Subsecretaria de Ata – 
Plenário. Encaminhado à publicação o Requerimento 660/2015, do 
senador Romero Jucá, que solicita, nos termos regimentais, que o 
Projeto de Lei da Câmara 13/ 2013, apensado ao Projeto de Lei do 
Senado 122/2014, passe a tramitar em separado.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” adotado no I Seminário Legislativo, 
em 2013, quando a proposição ainda tramitava na Câmara. Na oca-
sião, ficou consignado que, para que os arquitetos e urbanistas fossem 
contemplados, a ementa do projeto deveria incluir modificação na Lei 
12.378/2010, ou deveria ser apresentado um projeto independente 
modificando a Lei 12.378/2010.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 97/2015 
(PROJETO DE LEI 4.692/2012)

AUTORIA
Deputado Ricardo Izar (PSD/SP)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de desig-
ner de interiores e ambientes e dá outras providências.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 14/12/2015: ATA-PLEN - Subsecretaria de Ata – 
Plenário. Encerrou-se no dia 11 de dezembro o prazo para apresenta-
ção de emendas ao presente projeto. Não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em ordem do dia oportunamente. Situação: 
pronto para deliberação do plenário.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
“Educação, Ensino e Formação” do III Seminário Legislativo de Arqui-
tetura e Urbanismo, em 2015. Justificativa: o projeto de lei contraria a 
Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura Urba-
nismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/
BR , pois ameaça o princípio da unicidade da profissão de arquiteto e 
urbanista e implica em desregulamentação de atribuições profissio-
nais consolidadas na lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.562/2011

AUTORIA
Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT/BA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
A presente proposição, em sua redação original, acresce §3º ao 
artigo 41 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para estabe-
lecer que “nas cidades com população superior a um milhão de 
habitantes, o plano diretor deverá adotar tecnologias construtivas 
que permitam a absorção de carbono atmosférico e a redução da 
temperatura média ambiente”. Na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados, 
a proposição recebeu emenda substitutiva que acresce dois novos 
parágrafos ao artigo 38 e cria os artigos 42-A e 42-B, de forma a 
estabelecer novos instrumentos aos planos diretores. Segundo a 
relatora da CMADS, deputada Marina Santanna, as alterações no 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) não podem ficar restritas às 
cidades com mais de um milhão de habitantes.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 17/12/2015: Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados (MESA). Encaminhado à Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP).

Câmara dos Deputados, 17/12/2015: Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Recebimento pela CCJC.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do Grupo de Trabalho sobre 
Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo de Arquitetura e 
Urbanismo, realizado em 2015. Justificativa: o grupo concordou com o 
posicionamento adotado na Deliberação 005/2015 da Comissão de Polí-
tica Urbana e Ambiental do CAU/BR pela contrariedade quanto às alte-
rações propostas, pelo projeto, do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.457/2011 (PLS 
411/2007)

AUTORIA
Senador Marcelo Crivella (PRB/RJ)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Institui mecanismos de estímulo à instalação de sistemas de coleta, 
armazenamento e utilização de águas pluviais e de reutilização de 
águas servidas em edificações públicas e privadas. 

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 16/12/2015: Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano (CDU). Retirado de pauta, de ofício.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo. 
Justificativa, em 2013: apesar do reconhecimento da importância da 
matéria, as diversas alterações simultâneas para o Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/2001)  colocam em risco o seu teor principal.Posterior-
mente, reiterou-se o posicionamento na Deliberação 5/2015 da 
Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR quanto às altera-
ções propostas, pelo projeto, no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 2.897/2008 PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA 59/2010)

AUTORIA
Deputado Miguel Martini (PHS/MG)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Inclusão, no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), de obrigação 
de o plano diretor do município conter diretrizes para o plano de 
arborização urbana, que deve estabelecer normas sobre o plantio e 
a conservação de árvores nos logradouros públicos e criar programa 
de educação ambiental para garantir a participação da população 
no trato da arborização.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 15/04/2014. Coordenação de Comissões 
Permanentes (CCP) Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano publicado em avulso e no Diário da 
Câmara dos Deputados de 16/04/2014.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, 
em 2013. Posteriormente, reiterou-se o posicionamento na  Delibe-
ração 4/2015 da Comissão de Política Urbana do CAU/BR devido às 
inclusões de discussões específicas sobre arborização urbana no corpo 
de uma lei geral, como é o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). 
Sugeriu-se a elaboração de proposição com o mesmo conteúdo, mas 
em uma lei diversa que trate especificamente sobre o tema.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.095/2012

AUTORIA
Deputado Bohn Gass (PT/RS)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 10.257, de 10 de julho 2001, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências, no sentido da promoção 
do equilíbrio ambiental e das cidades sustentáveis.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 12/08/2015: Comissão de Finanças e Tri-
butação (CFT). Designado relator, deputado Enio Verri (PT/PR).

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, reali-
zado em 2013. Justificativa: sugeriu-se a inclusão da matéria em relatório 
técnico a ser enviado ao Congresso Nacional e Poder Executivo da União.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 5.015/2013

AUTORIA
Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT/PA)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Inclui dispositivo no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que 
prevendo, nas cidades com mais de duzentos mil habitantes, con-
trapartida pela valorização imobiliária decorrente do aumento do 
potencial construtivo ou da alteração de uso de solo.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 08/12/2015: Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Cumprindo prazo de vista.

Câmara dos Deputados, 08/12/2015: Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Designado relator, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP/PB). Prazo de vista encerrado

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, em 
2013. Justificativa: sugeriu-se a inclusão da matéria em relatório técnico 
a ser enviado ao Congresso Nacional e Poder Executivo da União.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.709/2009 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 198/2009)

AUTORIA
Senadora Rosalba Ciarlini (PP/RN)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para acrescer dispo-
sitivos de controle social da política urbana e de habitação. 

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 15/10/2014. Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJC). Designado relator, deputado Paulo Teixeira (PT/SP).

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, em 
2013. Justificativa: sugeriu-se a inclusão da matéria em relatório técnico 
a ser enviado ao Congresso Nacional e Poder Executivo da União. 

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 3.228/2008 (PROJETO DE 
LEI DO SENADO 350/2005)

AUTORIA
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/CE)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
A atual redação da proposição, na forma do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, prevê alteração do §2º 
do artigo 41 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para que, na 
elaboração do plano de transporte urbano integrado, sejam obser-
vadas como diretrizes a prioridade dos meios de transporte de pro-
pulsão humana em relação aos motorizados e do transporte cole-
tivo em relação ao individual, a adoção de ações que favoreçam 
o pedestrianismo, a implantação de ciclovias, ciclofaixas e faixas 
exclusivas de trânsito para veículos motorizados de duas rodas e a 
reserva de espaço para o estacionamento de bicicletas nos locais 
de grande afluxo de pessoas e veículos.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 30/04/2014. Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Encerrado o prazo para emendas ao 
projeto. Não foram apresentadas emendas.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo de Arquitetura 
e Urbanismo, em 2015. Justificativa: não alterar o Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/2001).

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 1.004/2011

AUTORIA
Deputado Efraim Filho (DEM/PB)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Dispõe sobre as contribuições aos conselhos profissionais.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 20/08/2015: Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (CTASP). O deputado Vicentinho (PT/
SP) abriu mão da relatoria. Designado novo relator, deputado Darcísio 
Perondi (PMDB/RS).

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo. 
Justificativa: trata-se de matéria interna corporis.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.029/2008

AUTORIA
Deputado Carlos Bezerra (PSDB/SP)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 6.815/1980 para revogar dispositivo que veda ao 
estrangeiro participar da administração ou representação de sin-
dicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscaliza-
dora do exercício de profissão regulamentada. Em resumo, proíbe 
impedimentos e restrições a profissionais liberais estrangeiros atu-
ando legalmente no país.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 02/09/2015. Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC). Não foram apresentadas emendas ao 
substitutivo no prazo.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, 
em 2013.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 6.179/2009

AUTORIA
Deputado Bonifacio de Andrada (PSDB/MG)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

EMENTA
Altera a Lei 7.410/1985. Dispõe sobre o bacharelado em Segu-
rança do Trabalho e dá outras providências.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 11/02/2015: Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados (MESA). Desarquivado nos termos do artigo 105 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), em conformidade 
com o despacho exarado no Requerimento 356/2015. Desarquivado 
nos termos do artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho 
exarado no Requerimento 356/2015. 
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, 
em 2013, e reiterado na 3ª edição, em 2015, pelo grupo de traba-
lho sobre “Educação, Ensino e Formação”. Justificativa: no I Seminário, 
ficou consignado que segurança do trabalho trata-se de uma espe-
cialização. No III Seminário deliberou-se que o projeto contraria a Lei 
Federal 12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura 
Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
CAU/BR, pois ameaça o princípio da unicidade da profissão de arqui-
teto e urbanista e implica em desregulamentação de atribuições pro-
fissionais consolidadas na lei.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI 4.931/2013

AUTORIA
Deputado Ronaldo Fonseca (PROS/DF)

CASA ATUAL
Câmara dos Deputados

SÍNTESE
Altera a Lei 10.257/2001, e a Lei 12.379/2011, estabelecendo 
requisitos para a aplicação de recursos públicos na pavimentação 
das vias urbanas e rodovias. Exige a instalação de sistema de dre-
nagem, rede de abastecimento de água e rede de esgotos.

POSIÇÃO
Divergente

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Câmara dos Deputados, 15/05/2014: Comissão de Desenvolvimento 
Urbano (CDU). Recebimento pela CDU, apensado ao PL 5858/2013.
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OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do I Seminário Legislativo, em 
2013. Justificativa: sugeriu-se a inclusão da matéria em relatório técnico 
a ser enviado ao Congresso Nacional e Poder Executivo da União.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 56/2014 
(PROJETO DE LEI 4.947/2013)   

AUTORIA
Deputado Onofre Santo Agostini (PSD/SC)

CASA ATUAL
Senado Federal

SÍNTESE
Altera o art. 28 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para vedar 
a concessão do direito de outorga onerosa do direito de construir 
(emitida pelo município para que o proprietário de um imóvel edifi-
que acima do limite estabelecido no plano diretor, mediante paga-
mento) às casas noturnas, boates, casas de espetáculos ou afins.

ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

Senado Federal, 10/03/2015: CCJ - Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania Matéria aguardando distribuição. Situação: aguar-
dando designação do relator.

OBSERVAÇÕES

Posicionamento “divergente” extraído do grupo de trabalho sobre 
Desenvolvimento Urbano do III Seminário Legislativo de Arquitetura e 
Urbanismo, em 2015.

POSICIONAMENTO:

 Convergente  Convergente com ressalvas  Divergente
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