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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
175/2019

Matéria: PL 057/2019 
Ementa:
POLÍTICA PÚBLICA.
HABITACIONAL.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CONCEITO 
LEGAL. ALTERAÇÃO DO ART. 2o, II, DA 
7.061/2009. NÃO VINCULAÇÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO 

INTERESSE SOCIAL.

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 057, de 02 de 
agosto de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso ff 
do art. 2o da Lei Municipal n. 7.061/2009.

A exposição de motivos segue em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto pretende alterar o art. 2o, inciso II, da Lei Municipal n. 
7.061/2009, com intuito de diferenciar situação de baixa renda e situação de 
vulnerabilidade social, uma vez que são conceitos independentes entre si.

A proposição desta lei é legítima, tendo em vista tratar-se de 
matéria de interesse local, não havendo vícios, portanto, neste particular. (Vide art. 30, I 
da CRFB)1.

Vê-se, ademais, ser matéria de competência concorrente entre 
poderes executivo e legislativo, porquanto não está prevista no rol das matérias de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo2.

1 Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local; [...]
2 (LOM) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
I) - servidores públicos, seu regime juridico. provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
(CERS) Art. 60. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:
II - disponham sobre:
a) criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou 
autárquica;
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de 
civis, e reforma ou transferência de militares para a inatividade;
c) organização da Defensoría Pública do Estado:
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.
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O art. 2o, inciso II, da Lei n. 7.061/2009 possui atualmente a
seguinte redação:

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei considera-se: [...]
II - família de baixa renda sem, ou com baixa, capacidade de 
pagamento: família que vive em situação de indigência ou aquela 
que atende suas necessidades básicas, excluindo as despesas de 
morar condígnamente, cuja renda bruta é de até meio (1/2) salário 
mínimo per capita, considerada a média mensal; [...]

Com a modificação ora pretendida, a lei passaria ter a seguinte
redação:

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei considera-se: (...]
II - família de baixa renda sem, ou com baixa, capacidade de 
pagamento: família que vive em situação de indigência ou aquela 
que atende suas necessidades básicas, excluindo as despesas de 
morar condígnamente, cuja renda bruta é de até 03(três) salários 
mínimos mensais por família; [...]

Vê-se que a nova redação pretende adequar o conceito de família 
de baixa renda nos termos do Decreto Presidencial n° 6.135/20073, senão veja-se:

Art. 4fi Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições:
I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, 
eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para 
o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela 
unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.
II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I:
a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário 
mínimo; ou
b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos;
[...]

No mesmo sentido, cumpre recordar a Lei n. 11.888/2008, 
que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a Lei ns 11.124, de 16 de 
junho de 20054.

A Lei n. 11.888/2008 também adota o critério de 3 (três) salários 
mínimos para definir família de baixa renda, conforme dispositivo legal abaixo:

Art. 22 As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários 
mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à

3 Dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
4 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.
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assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção 
de habitação de interesse social para sua própria moradia.

Por todo exposto fica clarividente que a norma municipal está em 
consonância com as normas federais que definem o conceito objetivo de família de baixa 
renda, sendo pertinente e legítima a propositura em tela.

É a fundamentação.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL 057/2019.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho, 8 de agosto de 2019.

/MATEUS FO 
Assessor Jurídicd da Me^a Diretora 
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A CASAL!
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