
MENSAGEM/GABGOV/MSNg 45 I 2022 Campo Grande, 19 de agosto de2022.

Senhor Presidente,

Com amDaro no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto d apreciagdo
dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel0ncia, o projlto de lei que Autoriza a Agancia de
Habitagdo Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) o ioor, cont encargos, ao Estado de Mato
Grgsso do Sul, para fins de desenvolvimento, pela Secretaria cle Estado de Justiqa e Seguranqa
Publica (SEJUSP), das atividades da Policia Civit de Mato Grosso do Sul (pCMS), os intoyeis de
sua propriedade, que especifica, e dd outras providencias.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo buscar autorizagdo
legislativa para que a Ag6ncia de Habitag6o Popular de Mato Grosso do Sut (AGEHAB) possa doar,
com encargos, im6veis de sua propriedade ao Estado de Mato Grosso do Sul, para fins de
desenvolvimento, pela Secretaria de Estado de Justiga e Seguranga Priblica (SEiUSp), das atividades
da Polfcia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), correspondentes u i 1t.er; lotes de terreno
denominados sob os nes 11 ,12 e 14 da quadra ns 16 do Loteamento Nova Agua iluru no Municipio
de Agua Clara/MS, cujos titulos acham transcritos sob os nes 8.976, 8.977 e 8.g7g, do Cart6rio de
Registro de Im6veis da Comarca de Agua ClaraiMS, conforme justificativa e documentos constantes
do Processo Administrativo ne 57100593512027, que a originou, cuja c6pia integral acompanha o
presente.

Os im6veis t6m por destinagSo a construgSo de prddio destinado ao desenvolvimento
das atividades da Delegacia de Polfcia Civil no Municfpio de Agua ClaralMS, que atualmente ndo
dispde de local com infraestrutura adequada para que os policiais civis desenvolvam suas fung6es e
possam melhor atender a populagSo do referido Municipio. Vale destacar que a Policia Civil de Mato
Grosso do Sul tem por missdo agir na defesa da sociedade e na preservagdo da ordem p6blica,
promovendo e participando de medidas de protegio A sociedade e ao indivfduo. exercendo com
excel6ncia suas atribuicdes.

Por oportuno, registra-se que, pela caracteristica dos lotes nes I 1 , 12 e 14, no
momento, a AGEHAB ndo tem interesse em destin6-los para fins habitacionais.

Dessa forma, o caso especifico atende aos requisitos formais para implantar a doag6o,
previstos na alinea "b" do inciso I do art. 17 daLei Federal ns 8.666, de 21 de junho de 1993, na
alfnea o'b" do inciso I do art. 76 dadalei Federal ne 14.i33, de 1" de abril de2021,e nos arts.5o e 20
da Lei Estadual ne273, de 19 de outubro de 1981, conforme orientagdo da Procuradoria-Geral do
Estado, por interm6dio do Parecer Referencial PGEiMS/PAANe 001/2021, aprovado pela DecisSo
PGE/MS/GABn {e 069 12021 .

Cabe esclarecer gue, ap6s a publicagdo da lei autorizativa, a donat6ria
responsabilizar-se-6 por firmar os instrumentos pfblicos de doagSo e por promover os respectivos
registros no Carl6rio de Titulos e Documentos. Adotadas essas medidas, o Estado dever6 publicar os
extratos de doagdo no Di6rio Oficial do Estado, rros termos do art.7o, $ 1o, da Lei Estaduai ns273,de
1981 .

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia
CAMPO GRANDE-MS
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Registra-se, ainda, que o projeto de lei atende o disposto no $ l0 do ar1.73 da Lei ne9'504' de 30 de setembro de 1997, que estabelec. ,";r;;;;;u o p.iiodo eleiioral, na medida em quea doagSo dos im6veis da AGEHAB ao Estado de Mato Grfsso do Sul, para fins de desenvolvimento,pela Seffetaria de Estado de Justiga e Seguranga P0blica (sEJUSp), das atividades da policia civilde Mato Grosso do Sul (PCMS),-dar-se-a mediante a irnposigdo de encargos, nao caracterizando,portanto, "distribuigao gratuita de bens", inserto no citado iispositivo, e est6 em consonancia com oentendimento da Procuradoria-Geral do Estado exarado na Manifestugao ncpzrvtilppaNn og2l2ol4,aprovada pela Decis6o pGE/MS/GAB/NIe 33012014.

Em virtude do exposto, solicito 
.que a tramitagdo do projeto de lei, em epfgrafe,processe-se em regime de urgcncia, nos termos do art. 237, combinadocom o disposto no art.23g,inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ltiraLzHasy

S5o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciag6o devossa Excelencia e dos ilustres Pares o presente proleio de lei, contando com a imprescindfvelaquiesc6ncia desse respeitiivel parlamento Estadual puri usua aprovag6o.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Autoriza a Ag€ncia de HabitaEdo popular de Mato
Grosso do Sul (AGEHAB) a doar, com encargos, ao
Estado de Mato Grosso clo Sul, para fins' dn
desenvolyimento, pela Secretaria de Estado de
Justiqa e Seguranga publica (SEJUS7), das
atividades da polfcia Civil de Mato Grosso' do Sul
(PCMS), os iru|veis de sua propriedade, que
especifica, e dd outras providAncias.

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

Art' 1o Autoriza-se a Agcncia de HabitagSo Popular de Mato Grosso do Sul(AGEHAB) a doar, com encargos, ao Estado de Mato Grosso do sul, para fins de desenvolvimento,pela Secretaria de E-st1do de Justiga e Seguranga Pirblica (sEJUSp), das atividades da policia civilde Mato Grosso do Sur (pcMS), or i*6r.1, de sua propriejade, abaixo descritos:

I - um terreno denominado_Lote ne 11 (onze), da Quadra ne 16 (dezesseis), do Bairrodenominado LOTEAMENTO NovA AGUA CLARA, situ;do n.itu 
"iJuo. 

a"Xgru ctara/MS, com6rea total de 350,00 m2 (ttezentos e cinquenta m.iros quadrados) com as seguintes medidas:FRENTE, 1 I ,30 m2 (onze metros e trinta decfmetros quadrados) FUNDos, I 1,30 m, (onze metros etrinta decfmetros quadrados), LADO DIREITO,3l,0d m, 1,.intu e um metros quadrados) e, LAD6ESQUERDO,31,00 m2 (trinta e um metros quadrados) - cbNpnoNTACOES,'no No.t., Rua H.3que passou a denominar-se Rua Adelaide Rodrigues dos Santos, ao Sul: Lote 17, ao Nascente: Lote10 e ao Poente: Lotes 12, 13-e 14, odeto da matriculane8.976,do cart6rio de Registro de Im6veisda Comarca de Agua Ciara/MS, confoime autos do Processo ns 57100593512021;

II - um terreno denominado Lole ne 0 (doze),da Quadra nl 16 (dezesseis), do Bairrodenominado LOTEAMENTO Nova Acua cLARA, situ;;o ".;;;i;r;.1; X;r" crara/MS, com6rea total de 390,00 m2 (trezentos e noventa metros quadrados; com as seguintes medidas: FRENTE,13,00 m'z(treze metros quadrados), FUNDOS, 13,00 m2 (treze metros quadrados), LAD9 DIREIT9,30,00 m'(trinta'metros quadrados) e, LADo ESQLERDO,30,00.n; it.intu metros quadrados) -coNFRoNraQoeS: ao Norte: Rua H. 3 que passou a denominar-se Rua Adeiaide Rodrigues dosSantos, ao Sul: Lote 13, ao Nascente: Lote 1 1 e ao Poente: Rua V.3, que passou a denominar-se RuaFrancisco V]er1a, objeto da matrfcula ne 8.977, do cartorio de Registro de Im6veis da comarca deAgua claralMS, conflorme autos do processo np 57/00593512021;

III - um teffeno denominadolor.,lt,l4 (quatorze), da euadra ne 16 (dezesseis), doBairro denominado LOTEAMENTO NovA AGUA 
'CLARA, 

situado nesta cidade ;. +;;claralMS, com 6rea total de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com as seguintesmedidas: FRENTE, 12,00 m2 (doze metros quadrados) FUND_O, 12,00 m2 (doze metros quadrados),LADO DIREITO, 30;00 m'?(trinta metros quadrados) ., Laoo ESeUERDO, 30,00 mr(trinta metrosquadrados) - CONFRONTAQOES: no Nofte: Lote 13 ao Sul: Lote 15, ao Nascente: Lote 11 e 17 eao Poente: Rua V'3 que passou a denomina-se Rua Francisco Vieira, objeto da matricula ne g.97g, doCart6rio de Registro de Im6veis da Comarca de Agua Clara/MS, conforme autos do processo ne571005935t2021 .

Art' 2o.os imoveis de que trata o aft. io desta Lei tdm por finalidade a construg6o deprddio destinado ao desenvolvimento das atividades da Policia Civil de Mato Grosso do Sul noMunicipio de Agua clara/MS, a fim de proporcionar local adequado para que os policiais civis
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desenvolvam suas fungdes e possam ."]!91atender a populagdo do referido Municfpio, conformejustificativa constante do Processo ns 57100593512021, qr. u originou.

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

I - dar a destinagdo paru a qual os im6veis descritos no art. 1o foram doados, no prazo
de 3 (tr6s) anos, contados da publicagdo desta Lei;

II - providenciar a transferdncia dos im6veis para o seu nome, com os devidos
registros ds margens das matriculas, de acordo com as disposigdes da Lei Federal ns g.666, de 21 dejunho de 1993, ou da Lei Federal ns 14.133, de 1o de abril de2021, e da Lei Estadual neZT3 de 19 de
outubro de I 981.

Art' 4o Haverd reversdo do im6vel objeto da presente doa96o ao patrim6nio da
IAGIHAB, sem qualquer 6nus para o doador e independentemente de qualquer indenizag6o por
benfeitorias realizadas, caso seja dada aos im6veis destinagSo diversa da constante no art. 2o desta
Lei ou se o donatdrio ndo cumprir com os encargos previstos no art. 3o.

Art' 5o 
-Ao 

donat6rio, ap6s a publicagdo desta Lei, compete adotar as medidas
necessarias perante a Secretaria de Estado de AdministragSo e Desburoiratizagd,o para firmar oinstrumento pirblico de. doagSo e, ap6s, promover o registro no cart6rio de Tftulos e Documentos, oque dever6 ser realizado no prazo de 1 80 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da celebrag6o doinstrumento de doaglo.

Art' 6o os im6veis obietos da doagdo ficam gravados com as cl6usulas deinalienabilidade e de impenhorabilidade.

Art. 7' Fica a donatdria isenta de custas e de emolumentos, de acordo com o art. 1 6 daLei Estadual ns 3.003, de 7 dejunho de 2005,

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

_-.-_... .-;.:\ c
\ \-.:5 *- -'-

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco g
Pq. dos Poderes Governador pedro pedrossian . CEp: 7903 I -350

Campo Grande/MS . pABX: (67) 3318-1000 . www.ms.gov.br


