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Senhor Presidente.

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estaduai, submeto a essa Casa de Leis,
por intermddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que Altera a redagdo e acrescenta dispositivo d
Lei ne 4.888, de 20 de julho de 2016, que institui os Projetos Lote (Jrbanizado, Aquisigdo,
Autoconstrugdo, Refornta e Ampliagdo de Unidade Habitacional para Populagdo de Baixa Renda de

Mato Grosso do Sul.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo adequar o valor da renda
familiar dos benefici6rios integrantes dos programas sociais formulados no Ambito da Ag6ncia de

HabitagSo Popular de Mato Grosso do Sui (AGEHAB-MS), bem como autorizar o Diretor-Presidente
da referida autarquia a adequar, mediante portaria normativa, a renda reiativa a projetos habitacionais
destinados a atender familias com renda familiar inferior a 5 (cinco) sal6rios minimos, com vistas a

atender as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Habitagdo do Estado de Mato Grosso do Sul,
aprovado pelo Conselho Estadual das cidades.

Ressalta-se que a alteragdo do art.2o da Lei ns 4.888, de 201 6, alem de fazer constar na
sua redagdo que os Projetos Lote Urbanizado, Aquisigdo, Autoconstrugdo, Reforma e ArnpliagSo de
Unidade Habitacional para Populagdo de Baixa Renda de Mato Grosso do Sul se destinam ao

atendimento de familias com renda familiar de atd 5 (cinco) sal6rios minimos, tambdm, permite que a

AGEHAB-MS utilize limites de alguns projetos para os grupos I e II, ou seja, de 1 (um) a 3 (tr€s)
sal6rios minimos.

Nesse sentido. cumpre informar que de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de

Habitagdo de Mato Grosso do Sul, aprovado pelo Conselho Estadual das Cidades: (i) a concentragdo
do ddficit habitacional atual direciona o foco do atendimento das faixas de renda de i (um) a 5 (cinco)
sal6rios minimos aos segmentos (grupos I, II e III), estabelecendo como prioridade o atendimento ds

faixas de renda de 1 (um) a 3 (trOs) sal6rios rninimos; (ii) cabe ao Poder Pirblico o atendimento
priorit6rio aos Grupos I, II e III - renda de 1 (um) a 5 (cinco) sal6rios minimos, que correspondem a

96,10 (noventa e seis virguia um por cento) do ddhcit habitacional atual e a79ok (setenta e nove por
cento) da demanda demogr6fica futura.

Portanto, trata-se de adogdo de crit6rios especificos para a concessdo e a fruigdo do
programa habitacional, destinado d populagdo de baixa renda no Estado de Mato Grosso do Sul,
mediante ato regulamentador do titular da AGEHAB-MS. visando a ndo incidir efeitos deletdrios aos

benefici6rios estabelecidos nas diretrizes aprovadas pelo Conselho Estadual das Cidades.

Registra-se, ainda, que ao projeto de lei, em an6lise, n6o se aplica a vedagdo prevista
no $ 10 do ar1. 73 da Lei Federal ne 9.504, de 30 de setembro de 7997, que estabelece normas para o
periodo eleitoral, na medida em que a legislagdo de regOncia dos programas especifica, em diversos
momentos, seus destinat6rios e imp6e condi96es, requisitos, encargos e contrapartidas aos

benefici6rios que afastam a atragdo da vedagSo eleitoral em tela, ante a falta do elemento normativo da

gratuidade da distribuigdo.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRI
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE.MS
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Al6m disso, os programas est6o respaldados por lei de 2016 e v6m sendo executados

desde o mesmo ano, ,atraindo a excegdo estatuida no proprio art. 73, $ 10, da Lei das Elei96es, e estd

em consonAncia com o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado exarado no Parecer

PGE/PELNe 0412022, aprovado pela Decisdo PGE/MS/GABAIe 22512022.

56o essas, Senhor Presidente, as razOes que me levam a submeter d consideragio desse

Parlamento Estadual o anexo projeto de lei, contando com a imprescindfvel aquiesc€ncia de seus

nobres Pares para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,

RENALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco 8
Pq. dos Poderes Governador Pedrossian ' CEP: 7903'1-350

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



PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo e acrescenta dispositivo it Lei
ne 4.888, de 20 de julho de 2016, que institui os
Projetos Lote (Irbanizado, Aquisiqdo,
AutoconstruEdo, Reforma e Ampliiqdo- de
Unidade Habiracional para poputaldo de Baixa
Renda de Mato Grosso do Sul.

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

Art' 1o A Lei Estadual ns 4.888, de 20 de julho de 2016, passa a vigorar com asseguintes alteragdes e acrdscimo:

"Art' 2o Os proietos Lote 
.(Jrbanizado, Aquisigdo, AutoconstruEdo, Reforma eAmpliaqdo de Unidade Habitacional para ropuioEao de Baixa Renda de Mato Grosso dosul se destinam a atender a populaqdi ,om reidafamrliar de atd 5 (c:inco) saldrios mfnimos.

" (NR)

"Art' 2o-A. Autoriza-se o Diretor-Presidente da AGEHAB-MS a ad.equar, medianteportaria normativa, 
.a lenda relativa a projetos habitacionais destinados a aiender familiascom rendafamiliar inferior a 5 (cincof ,oidri^ minimos.,, (NR)

"Art, 4o No projeto de AquisiEdo da Casa pr6pria, a AGEHAB_MS poderdsubsidiar ou conceder investimento sociai com retorno pala o pretendente na aquisiqdo dacasa prdpriafinanciada, naforma a ser regulantentada'por portaria expedida pelo Diretor-Presidente da referida AgAncia. " (NR)

Art.2'Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag,o.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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