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Vitória   07       de   agosto    de  2012 
 

 

Mensagem nº   206/2012 
 

 

Senhor Presidente: 

 
 

Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, consagra o 

direito à moradia e a garantia da função social da propriedade, enquanto os artigos 182 e 

183, inseridos no capítulo “Da Política Urbana”, prescrevem os instrumentos necessários à 

ordenação do desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar de 

seus habitantes;  
 

Considerando o disposto nos artigos 237 e 238 da Constituição Estadual, 

segundo os quais a política habitacional deverá ser compatibilizada com as diretrizes do 

Plano Estadual de Desenvolvimento e com a Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, tendo por objetivo a redução do déficit habitacional, a melhoria das condições de 

infraestrutura atendendo, prioritariamente, à população de baixa renda; 
 

Considerando que a Lei Federal nº 11.124/2005 criou o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social, estabelecendo os critérios necessários à implementação 

da política habitacional de interesse social dos Agentes Federados; 

 

Considerando que a Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 dispõe 

sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, e tem como finalidade criar 

mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou 

requalificação de imóveis urbanos; 
 

Considerando que o acesso à moradia regular é condição básica para que 

as famílias de baixa renda possam superar as suas vulnerabilidades sociais e alcançar sua 

efetiva inclusão na sociedade brasileira; 
 

Considerando que a provisão de habitação de interesse social representa 

um aspecto fundamental das políticas públicas de combate à pobreza, garantindo o acesso a 

serviços sociais essenciais; 

 

Considerando que o Estado do Espírito Santo está em fase de 

institucionalização das determinações contidas na Política Nacional de Habitação de 

Interesse Social, tendo, para tanto, criado o Fundo Estadual de Habitação – FEHAB; 
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Considerando o disposto no art. 3º, I da Lei Estadual nº 8.784/2007; 

 

Considerando a necessidade de alcançar a efetividade e a sustentabilidade 

de ações para a redução do déficit habitacional nos municípios, nos termos da legislação 

supra; 

Considerando que as previsões constantes no Plano Plurianual, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual já trazem dotação orçamentária 

específica destinada à aplicação de recursos públicos do Estado em programas de habitação 

de interesse social; 

Considerando que, no Estado, o custo efetivo de construção de unidade 

habitacional, observado o padrão mínimo estipulado pela União Federal no Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”, supera o valor da subvenção econômica definida na Portaria 

MCidades nº 152, de 09 de abril de 2012, inclusive em decorrência das condições 

geográficas dos Municípios contemplados; 

 

Considerando, por fim, a meta de construção de 15,5 mil moradias no 

Estado e o investimento de 800 milhões de reais, dos quais 700 milhões do Governo 

Federal, sendo necessário, para tal mister, a instituição dos regramentos jurídicos 

aplicáveis ao caso; 
 

Submeto à apreciação dessa Casa de Leis o incluso Projeto de Lei que 

tem por objetivo instituir o Programa Estadual de Habitação de Interesse Social no âmbito 

do Estado, e dá outras providências, para análise e votação, esperando que seja acolhido 

pelos ilustres pares. 

 

                            

 

                          Atenciosamente 

 

 

             JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

                      Governador do Estado  
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PROJETO DE LEI 309/2012 
 

Institui o Programa Estadual de 

Habitação de Interesse Social “Nossa 

Casa”, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Programa 

Estadual de Habitação de Interesse Social “Nossa Casa”, visando a redução do déficit 

habitacional nos Municípios capixabas, com a promoção do acesso da população urbana e 

rural de baixa renda à moradia digna, considerando suas especificidades sociais, 

econômicas, ambientais e habitacionais, por meio de mecanismos de incentivo à produção 

e/ou reforma de habitações de interesse social. 

 

Art. 2º  O Programa “Nossa Casa” será implementado, no âmbito do Estado, 

por meio de construção e/ou reforma de unidades habitacionais de interesse social, 

investimentos na área de infraestrutura e complementação de recursos financeiros a 

programas federais, instituídos e normatizados pela União Federal, voltados para área de 

habitação urbana e rural de interesse social, sem prejuízo da expedição de normas próprias 

pelo Estado do Espírito Santo, visando ao atendimento dos interesses públicos específicos 

estaduais.  

 

Art. 3º Fica o Estado do Espírito Santo autorizado a aportar recursos 

financeiros ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, instituído pela União Federal, pela 

Lei Federal nº 11.977, para municípios com população acima de 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes, em limite que será definido pelo Conselho Gestor do FEHAB – Fundo Estadual 

de Habitação, mediante Resolução, nos termos da competência definida pelo art. 5º, I da 

Lei Estadual nº 8.784. 

 

Art. 4º Fica o Estado do Espírito Santo autorizado a complementar recursos 

financeiros ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” para Municípios com população de 

até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, instituído pela União Federal pela Lei Federal nº 

11.977 e regulamentação expedida pelo Ministério das Cidades, em limite que será 

definido pelo Conselho Gestor do FEHAB – Fundo Estadual de Habitação, mediante 

Resolução, nos termos da competência definida pelo art. 5º, I da Lei Estadual nº 8.784. 
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§ 1º A complementação de recursos estaduais ao programa federal correrá à 

conta do FEHAB – Fundo Estadual de Habitação, com fulcro no disposto no art. 3º, inciso 

I da Lei Estadual nº 8.784, e dar-se-á na forma de subvenção econômica.  

 

§ 2º O aporte de recursos estaduais será efetivado mediante depósito bancário 

em favor dos beneficiários finais do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, obedecidos os 

critérios estabelecidos na legislação federal atinentes ao referido programa.  

 

§ 3º O Município interessado em receber o aporte de recursos financeiros 

estaduais deverá, obrigatoriamente, adotar o padrão arquitetônico mínimo definido pelo 

Estado. 

Art. 5º O Programa “Nossa Casa” será operacionalizado pelo IDURB – 

Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo, sob a 

supervisão da SEDURB – Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano do Estado do Espírito Santo, competindo à Autarquia adotar as 

medidas necessárias para assegurar o acompanhamento e fiscalização da execução do 

programa, sem prejuízo da participação popular no acompanhamento de todas as fases do 

programa.  

Art. 6º A implantação do Programa terá suas estratégias, metas e diretrizes 

regulamentadas e detalhadas por meio de Decreto a ser editado pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

Art. 7º O Artigo 1º. da Lei 8784, de 26 de dezembro de 2007, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 1º (...) 

§ 1º. (...) 

§ 2º.  Na centralização e gerenciamento das verbas orçamentárias 

a que se refere o caput deste artigo, fica o FEHAB autorizado a repassar 

recursos financeiros, na forma de subvenção econômica, diretamente aos 

agentes financeiros habilitados a operar no programa e/ou aos beneficiários 

finais de programas estaduais de habitação de interesse social, cujo 

procedimento operacional específico será definido pelo Conselho Gestor do 

FEHAB – Fundo Estadual de Habitação, mediante Resolução, nos termos da 

competência definida pelo art. 5º, I da Lei Estadual nº 8.784.” 

 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais 

necessários ao cumprimento desta lei. 

 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 


