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Acrescenta dispositivos à Lei n.º 8.221, de 26
de  novembro  de  2004,  que  Dispõe  sobre  a
Política  Estadual  de  Habitação  de  Interesse
Social,  reestrutura  o  Conselho  Estadual  de
Habitação e Saneamento e altera a Lei nº 7.263,
de  27  de  março  de  2000,  e  dá  outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica acrescido o Art. 29-A, a Lei n.º 8.221, de 26 de novembro de 2004, com a seguinte redação:

“Art. 29-A Os núcleos habitacionais de interesse social, a que se refere o inciso IV do art. 26 desta Lei,
existentes ou que venham a ser criados, executados direta ou indiretamente pelo Governo Estadual,
deverão destinar unidades de habitação aos candidatos a beneficiários que possuam membro da
família com microcefalia, vivendo sob sua dependência, desde que, tal situação seja devidamente
comprovada.

§1º A comprovação de que trata o caput, será demonstrada por intermédio de atestado médico.

§2º Independentemente de sorteio, todos os candidatos a beneficiários que comprovarem a condição
de portador de microcefalia de seu familiar e os demais requisitos previstos na legislação vigente sobre
o tema, terão direito a 01 (um) imóvel do Programa habitacional, na forma autorizada pela Portaria n.º
321, de 14 de Julho de 2016, que dá nova redação ao Manual de Instruções para Seleções de
Beneficiários no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, aprovado pela Portaria nº 163, de 6 de
maio de 2016, do Ministério das Cidades.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA
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O Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, previsto na Lei Federal n.º 11.977/2009, é um programa do
Governo Federal em parceria com os Estados e Municípios, administrado pelo Ministério das Cidades e
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal.

Referido Programa objetiva construir unidades habitacionais que após concluídas serão entregues as
famílias que além de baixa renda, atendam outros requisitos.

As famílias a serem beneficiadas com a moradia, são indicadas e selecionadas pelos Municípios ou Estados,
cabendo, posteriormente, à Caixa Econômica Federal a sua avaliação cadastral.

O projeto de lei em análise, visa acrescentar dispositivos a Lei n.º 8.221, de 26 de novembro de 2004, que
Dispõe sobre a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, reestrutura o Conselho Estadual de
Habitação e Saneamento e dá outras providências.

Tendo sido esta a maneira encontrada por este parlamentar para garantir, no âmbito do programa, em
relação as unidades habitacionais no construídas no Estado, moradia as pessoas com familiares portadores
de microcefalia, independente de sorteio, na forma autorizada pela Portaria n.º 321, de 14/07/2016.

De fato, a Portaria n.º 321, de 14/07/2016 dispensou do sorteio os candidatos à beneficiários do Programa
Minha Casa Minha Vida que além de comprovar os requisitos previstos na legislação vigente, demonstrem
documentalmente a condição de portador de microcefalia de familiar que vive sob sua dependência.

A Portaria deu nova redação ao Manual de Instruções para seleção de beneficiários do Programa MCMV e
estabeleceu a obrigatoriedade de disponibilização de unidades de habitação às famílias que comprovem,
através de atestado médico, a existência de integrante do núcleo familiar com microcefalia.

Entendemos que este projeto se faz necessário porque muitos municípios desconhecem a norma do
Governo Federal enquanto outros se recusam a cumprí-la por não ter sido estabelecida em lei.

Portanto, feitas as justificativas necessárias, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
relevante proposição para garantir que famílias de baixa renda possam ser dispensadas dos sorteios do
Programa MCMV e tenham, por lei, o direito a moradia digna.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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