
Senhor Presidente.

Com amparo no caput do art. 67 da Constituição Estadual, submeto à apreciação dessa
Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei que Autoriza a Agêncía de Habitação
Popular do Estado de Mato Grosso do Sut (AGEHAB) a doar, con.t encargo, ao Município de Coxim-MS,
os intóveis que especifica, e dá outras providências.

A proposta de lei, que ora se encaminha, presta-se a a.;rtorizar a Agência de Habitação
Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a doar ao Muniôípio de Coxim-MS, para ã,r, d" construção de
unidades habitacionais, as áreas determinadas pelos lotes 0 i, 02, 03, 04, li ,1 8, lb e 20 da euadra 54-A do
Loteamento José Ricardo Pires, no Município de Coxim-MS, conforme constante dos autos do processo ne
511500.144t201e.

Os referidos imóveis foram doados à AGEHAB pelo Município de Coxim/MS, por meio
da Lei Municipal ne 1.519, de 25 de maio de 2011, com a finalidáde específica de construção de unidades
habitacionais,tendosidolavradaescriturapúblicadedoaçãoem lSdejulhode20ll,acostadaàsfolhas2l
a26,frente e verso, do Processo ns 57l500.14412019.

A doação dos lotes 07,02,03, 04, 17,18,19 e20 da Quadra 54-A do Loteamento José
Ricardo Pires, no Município de Coxim-MS, tem por destinação a implàntação de projetos habitacionais
para atender moradores daquela municipalidade, conforme justificativa constante do processo ne
571500.14412019, cuja cópia integral acompanha o presente.

Dessa.fgrTr,.o caso específico atende aos requisitos formais para implantar a doação,
previstos na alínea "b" do inciso I do art. 17 daLei Federal nl8.666, de 21 de juiho de 1b93, e nos arti. 5á
e20 da Lei Estadual ne273, de 19 de outubro 1981, conforme Parecer PJUR/AGEFIABÂ{e 4612019.

Cabe esclarecer que após a publicação da lei autori zativa, o donatário responsabili zar-se-á
por firmar o instrumento público de doação e por promover o respectivo registro no Cartório de Títulos e
Documentos. Adotadas essas medidas, o Estado deverá publicar o extrato de doação no Diário Oficial do
Estado, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei Estadual ne273, de 1981.

Com essas razões, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres Pares o presente
projeto de lei, contando com a imprescindível aquiescência desse respeitável Parlamento Estaduál para a
sua aprovação,
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Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Autoriza a Agência de Habitação popular de Mato
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargo, ao
Município de Coxim-MS, os imóveis que especifica, e dá
outras proyidências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" Autoriza-se a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a
doar, com encargo, ao Município de Coxim-MS, os imóveis da Quadra ns 54-A do Loteamento José Ricardo
Pires, registrados no Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Coxim-MS, descritos nos
incisos deste artigo, conforme autos do processo np 571500.14412019:

I - Lote 01, matrículans24.l75, com área de 226,00 m2;

II - Lote 02, matrículane24.176, com área de 226,00 m2;

III - Lote 03, matrícula ne 24.777, com área de 226,00 m2;

IV - Lote 04, matrículane24.l7g, com área de226,0 0m2;

V - Lote 17, matrículane24.19l, com área de226,0 0m2;

VI - Lote 18, matrícul a ns 24.192, com área de 226,00 m2;

VII - Lote 19, matrículane24.193, com área de 226,00 mz;

VIII - Lote 20, matrículane24.194, com área de226,00 m2.

Art. 2' Os imóveis objeto da doação de que trata o art. 1o desta Lei se destinam à
implantação de projetos habitacionais no Município de Coxim-MS, conforme justificativa constante do
Processo ns 57l500. 14412019.

Art. 3o Ficam estabelecidos os seguintes encargos à Pessoa Jurídica donatária:

I - dar a destinação para a qual os imóveis descritos no parágrafo único do art. i o foram
doados, no prazo de 2 (dois) anos, contados da publicação desta Lei;

II - providenciar a transferência do imóvel para o seu nome, com o devido registro à
margem das matrículas, de acordo com as disposições da Lei Federal ns 8.666, de 2 1 de j unho dé i 99:,
e da Lei Estadual ne273, de 19 de outubro de 1981

Art. 4' Haverá reversão dos imóveis objeto da presente doação ao patrimônio da
AGEHAB, sem qualquer ônus para o doador e independentemente de qualquer inàenização por
benfeitorias realizadas, caso seja dada, aos imóveis, destinação diversa da constante no art. 2o desta
Lei ou se o donatário não cumprir com os encargos previsto no art. 3o.

Art. 5o Ao donatário, após a publicação desta Lei, compete adotar as medidas
necessárias perante a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratizaçã,o para firmar o
instrumento público de doação e, após, promover o respectivo registro no Cartório de Títulos e
Documentos, o que deverá ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da
celebração do instrumento de doação. 
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Art. 6o Fica o beneficiário isento de custas e emolumentos de acordo com o art. 16 da
Lei Estadual ns 3.003, de 7 dejunho de 2005.

Art.7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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