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LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas;
altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de
1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10
de julho de 2001, e a Medida Provisória nº
2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU
Art. 4º O Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU tem por objetivo
promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a requalificação de
imóveis urbanos, desde 14 de abril de 2009. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 1º Para a implementação do PNHU, a União disponibilizará recursos na forma
prevista nos incisos I, II e III do art. 2º. (Parágrafo com redação dada pela Lei 12.424, de
16/6/2011)
I - (Revogado pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
II - (VETADO);
III - (Revogado pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º A assistência técnica pode fazer parte da composição de custos do PNHU
(Parágrafo com redação dada pela Lei 12.424, de 16/6/2011)
Art. 5º (Revogado a partir de 31/12/2011, de acordo com inciso III do art. 13 da
Lei nº 12.424, de 16/6/2011) (Vide Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010)(*)1
Art. 5º-A Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão
ser observados:
1
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I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos
requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo plano diretor,
quando existente;
II - adequação ambiental do projeto;
III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução
de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de
abastecimento de água e energia elétrica; e
IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, lazer e transporte
público. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
Art. 6º A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2º será concedida no
ato da contratação da operação de financiamento, com o objetivo de: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
I - facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial; ou
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
II - complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro das operações de financiamento realizadas pelas entidades integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, compreendendo as despesas de contratação, de administração
e cobrança e de custos de alocação, remuneração e perda de capital.
§ 1º A subvenção econômica de que trata o caput será concedida exclusivamente a
mutuários com renda familiar mensal de até R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa
reais), uma única vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativa, até o limite máximo a
ser fixado em ato do Poder Executivo federal, com os descontos habitacionais concedidos nas
operações de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios concedidos no âmbito de
programas habitacionais dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 4º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 5º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
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