
MENSAGEM/GABGOViMSN{9 4 / 2022 Campo Grande, 7 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da ConstituigSo Estadual, submeto d apreciagdo dessa
Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Autoriza a AgAncia de
Habitagdo Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS) a doar com encargo os intdveis de sua
propriedade ao Munic{pio de Paranaiba-MS, e dd outras providAncias.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo buscar autorizagSo legislativa
para que a Agehab/MS possa doar im6veis de sua propriedade ao Municipio de Paranaiba-MS,
correspondentes a 12 (doze) terrenos denominados Quadra 09, e Lotes 07,02,03,04,05,06,07,08,
09, 10 e 11, da Quadra 10, localizados no Conjunto Habitacional Ip6 Branco, no Municipio de
Paranaiba, cujos titulos primitivos se acham transcritos sob os nes 31.76,47.475,47.476,47.411,
47.478,47.479,47.480,47.48I,47.482,47.483,47.484 e 47.485, Livro ne 2, Registro Geral, do
Cartorio de Registro de Im6veis do 1o Oficio de Paranaiba-MS (documentos anexos permitem a

identificagSo do im6vel objeto da doagdo).

Os imoveis tOm por destinagdo a construgdo de um abrigo municipal para acolhimento
de criangas e adolescentes de Paranaiba, da sede do Conselho Tutelar e de outros 6rg6os priblicos
para atendimento d populagdo em geral, conforme justificativa da lavra da Diretora-Presidente da
Agehab e demais documentos constantes do Processo Administrativo ns 57100616712021, que a

originou, cuja c6pia integral acompanha o presente.

Dessa forma, o caso especifico atende aos requisitos formais para implantar as

doag6es, previstos na alinea "b" do inciso I do art. 77, da Lei Federal ne 8.666, de 21 de junho de

1993,e nos arts. 5o e 20 daLei Estadual rf 273, de 19 de outubro de 1981, conforme orientagdo da

Procuradoria-Geral do Estado, por interm6dio do Parecer Referencial/PAA/ns 00112021r, aprovado
pela Decis6o/PGE/MS/GAB/ns 069 12021.

Cabe esclarecer que, apos a publicagdo da lei autorizativa, o donat6rio responsabilizar-
se-6 por firmar os instrumentos publicos de doagdo e por promover os respectivos registros no
Cart6rio de Titulos e Documentos. Adotadas essas medidas, o Estado dever6 publicar os extratos de
doa96o no Di6rio Oficial do Estado, nos termos do art.7o, $ 1o, da Lei Estadual ne273, de 1981.

Registra-se, ainda, que o projeto de lei atende o disposto no $ 10 do art. 73 da Lei ne

9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para o periodo eleitoral, na medida em que
a doagdo dos imoveis da Agehab ao Municipio de Paranaiba-MS dar-se-6 mediante a interposigdo de

encargos, qual seja, paraa construgdo de 6rg5os priblicos municipais, ndo caracterizando, portanto,
"distribuigdo gratuita de bens", inserto no citado dispositivo, e estd" em consonAncia com o
entendimento da Procuradoria-Geral do Estado exarado na Manifestagdo PGE/MS/PPAA{e 08212014,
aprovada pela Decisdo PGE/MS/GABAIe 33012014.

A Sua Excel0ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Com essas raz6es, submeto d apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o
presente projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiescCncia desse respeit6vel Parlamento
Estadual para asua aprovagSo.

Atenciosamente,

+-,*-/\c''
. v"i4

REINALDO AZAMBUJA SiLVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Autoriza a AgAncia de Habitaqdo Popular de Mato
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar com encargo os
im1veis que especi,fica ao Munic[pio de Paranatba-
MS, e dd outras provid€ncias.

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

Art. lo Autoriza-se a Ag6ncia de Habitagdo Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) a

doar, com encargo ao Municfpio de Paranaiba-MS, os im6veis de sua propriedade, abaixo descritos:

I - um terreno denominado "QUADRA 09", com a 6rea de 2.000,00 m' (dois mil metros
quadrados), localizado no Conjunto Habitacional Ip6 Branco, no Municfpio de Paranaiba, situado entre a
Travessa "A", Rua cinco (5), Travessa trds (3), e a Rua seis (6), com as seguintes confrontagdes e

metragens: ao Nofte, 40,00 metros com travessa "A", ao Sul, 40,00 metros com a Travessa tr0s (3), ao

Nascente, 50,00 metros com a Rua seis (6), e ao Poente, 50,00 metros com a Rua cinco (5), objeto da

matricula ns 31.761, Livro ne 2, Registro Geral, do Cart6rio de Registro de Im6veis do 1" Oficio de

Paranaiba-MS;

II - um terreno denominado Lote 01, da Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos
metros quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre
a Rua Travessa 01 e a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro, esquina com esta irltima Rua, no Conjunto
Habitacional IpO Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e confrontag6es seguintes: ao

Sul, 20,00 metros com a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro; ao Norte, 20,00 metros com o lote 02; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 22; e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matricula ne 47 .475, Livro ns 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

III - um terreno denominado Lote 02, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
Travessa 01 e a Rua Jo6o BatistaNunes Ribeiro, com a distAncia de 10,00 metros da esquina com esta

0ltima Rua, no Conjunto Habitacional Ip€ Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontag6es seguintes: ao Sul,20,00 metros com o Lote 01; ao Norte,20,00 metros com o lote 03; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 21;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matriculans 47.476, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

IV - um terreno denominado Lote 03, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
Travessa 01 e a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro, com a distAncia de 20,00 metros da esquina com esta

irltima Rua, no Conjunto Habitacional IpO Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontag6es seguintes: ao SuI,20,00 metros com o Lote 02; ao Norte,20,00 metros com o lote 04; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 20; e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matriculanp 47.477, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

V - um terreno denominado Lote 04, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra enffe a Rua

Travessa 0l e a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro, com a distAncia de 30,00 metros da esquina com esta

riltima Rua, no Conjunto Habitacional Ip0 Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontagdes seguintes: ao Sul, 20,00 metros com o Lote 03; ao Norte, 20,00 metros com o lote 05; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote l9;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matricula ng 47 .478, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;
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VI - um terreno denominado Lote 05, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
Travessa 01 e a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro, com a distAncia de 40,00 metros da esquina com esta
0ltima Rua, no Conjunto Habitacional Ip€ Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontagdes seguintes: ao Sul, 20,00 metros com o Lote 04; ao Norte, 20,00 metros com o lote 06; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 18;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matrfculans 47.479, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

VII - um terreno denominado Lote 06, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
Travessa 01 e a Rua JoSo BatistaNunes Ribeiro, com a distAncia de 50,00 metros da esquina com esta

riltima Rua, no Conjunto Habitacional Ip6 Branco I, no Municipio de Paranafba, com as metragens e

confrontagdes seguintes: ao Sul, 20,00 metros com o Lote 05; ao Norte, 20,00 metros com o lote 07; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 17;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matrfculang 47.480, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Offcio de Paranaiba-MS;

VIII - um terreno denominado Lote 07, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos
metros quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre

a Rua Jo6o Batista Nunes Ribeiro e a Travessa 01, com a distAncia de 40,00 metros da esquina com esta

riltima Rua, no Conjunto Habitacional IpO Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontagdes seguintes: ao Sul, 20,00 metros com o Lote 06; ao Norte, 20,00 metros com o lote 08 ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 16; e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matricul a ns 47 .481, Livro ne 2, Servigo Registral do 1 " Oficio de Paranaiba-MS;

IX - um terreno denominado Lote 08, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
JoSo Batista Nunes Ribeiro e a Travessa 01, com a distdncia de 30,00 metros da esquina com esta 0ltima
Rua, no Conjunto Habitacional IpC Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens s

confrontagSes seguintes: ao Sul,20,00 metros com o Lote 07;ao Norte,20,00 metros com o iote 09; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote I 5; e ao Poente , 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matriculane 47.482, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

X - um terreno denominado Lote 09, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua

Jo6o Batista Nunes Ribeiro e a Travessa 01, com a distAncia de 20,00 metros da esquina com esta fltima
Rua, no Conjunto Habitacional Ip6 Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontag6es seguintes: ao SuI,20,00 metros com o Lote 08; ao Norte,20,00 metros com o lote 10; ao

Nascente, 10,00 metros com o lote 14;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matriculane 47.483, Livro ne 2, Servigo Registral do lo Oficio de Paranaiba-MS;

XI - um terreno denominado Lote 10, Quadra 10, com 6reade 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua

Jo6o Batista Nunes Ribeiro e a Travessa 01, com a distAncia de 10,00 metros da esquina com esta irltima
Rua, no Conjunto Habitacional Ip0 Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e

confrontagdes seguintes: ao SuI,20,00 metros com o Lote 09; aoNofte,20,00 metros com o lote 11;ao
Nascente, 10,00 metros com o lote 13;e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto
da matricula np 47 .484, Livro ne 2, Servigo Registral do 1" Oficio de Paranaiba-MS;

XII - um terreno denominado Lote I 1, Quadra 10, com 6rea de 200,00 m2 (duzentos metros
quadrados), de forma regular, localizado no lado par da Rua Oz6rio de Souza Dias, na quadra entre a Rua
Jo6o BatistaNunes Ribeiro e a Travessa 01, esquina com esta irltima Rua, no Conjunto Habitacional IpC

Branco I, no Municipio de Paranaiba, com as metragens e confrontagdes seguintes: ao Sul, 20,00 metros
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com o Lote 10; ao Norte,20,00 metros da esquina com a Rua Travessa 01; ao Nascente, 10,00 metros
com o lote 12 e ao Poente, 10,00 metros com a Rua Oz6rio de Souza Dias, objeto da matriculans 47.485,
Livro ne 2, Servigo Registral do lo Offcio de Paranaiba-MS.

Att. 2" Os im6veis objetos da doagdo de que trata o art. 1o desta Lei t6m por finalidade a

construgSo de um abrigo municipal para acolhimento de criangas e adolescentes de Paranaiba-MS, da

sede do Conselho Tutelar e de outros 6rg5os priblicos para atendimento d populagSo em geral, que

atualmente ocupam im6veis locados no Municipio de Paranafba, conforme justificativa constante do
Processo ns 57100616712021, que a originou.

Art. 3o Ficam estabelecidos os encargos d Pessoa Juridica donat6ria:

I - dar a destinagdo para a qual os im6veis descritos no art. 1o foram doados, no prazo de

5 (cinco) anos, contados da publicagdo desta Lei;

II - providenciar a transfer6ncia dos im6veis para o seu nome, com os devidos registros ds

margens das matrfculas, de acordo com as disposig6es da Lei Federal ne 8.666, de 2l de junho de 1993, e

da Lei Estadual ne273, de l9 de outubro de 1981.

Art. 4o Haver6 reversdo dos im6veis objetos da presente doagdo ao patrimdnio da

AGEHAB/MS, sem qualquer 6nus para o doador e independentemente de qualquer indenizagSo por
benfeitorias realizadas, caso seja dada aos im6veis destinagdo diversa da constante no art. 2o desta Lei ou
se o donat6rio ndo cumprir com os encargos previstos no art. 3o.

Art. 5o Ao donat6rio, ap6s a publicagSo desta Lei, compete adotar as medidas necess6rias
perante a Secretaria de Estado de Administraglo e Desburocratizagdo para firmar os instrumentos pirblicos
de doa96o e, ap6s, promover os respectivos registros no Cart6rio de Titulos e Documentos, o que dever6

ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da celebragdo dos instrumentos de

doagSo.

Art. 6o Fica o benefici6rio 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 publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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