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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PORTARIA AMHASF n. 37/2022 DE 19 DE AGOSTO DE 2022  

Estabelece as condições e as formas para a Agência Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) realizar 
Termo de Acordo e Compromisso ou Instrumento Similar 
com empresas da construção civil e incorporadoras, para 
repasse a título de apoio financeiro para complementação do 
valor relativo à entrada do financiamento dos interessados 
em contratar financiamento habitacional dos Programas de 
Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais, 
para famílias com renda de até 7 (sete) salários mínimos 
vigente. 

A Diretora-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei nº 6.045, de 19 
de julho de 2018, Lei nº 6.907, de 17 de agosto de 2022 e art. 1º do Decreto nº 13.582, 
de 31 de julho de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários realizará Termo de 
Acordo e Compromisso ou Instrumento Similar com empresas da construção civil e 
incorporadoras, para repasse a título de apoio financeiro para complementação do 
valor relativo à entrada do financiamento dos interessados em contratar financiamento 
habitacional dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais 
que se destinem à habitação de interesse social. 

Art. 2º Serão concedidos 400 (quatrocentos) benefícios no valor de R$ 6.000,00 
(seis mil reais).

§1º Caso a quantidade de inscritos ultrapasse o limite estabelecido no caput, será 
atendido de acordo com a ordem cronológica do processo a ser protocolado na Agência 
Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. A Agência publicará no diário oficial a 
relação dos possíveis beneficiários. 
§2º Todos os inscritos durante o 7º Feirão Habita Campo Grande, que ultrapassar o 
limite previsto no caput, estarão automaticamente inscritos para recebimento do apoio 
financeiro, caso haja aumento do crédito orçamentário previsto para o Programa Sonho 
de Morar.

Art. 3º As inscrições de beneficiários para recebimento do aporte financeiro 
ocorrerão dos dias 20 de agosto de 2022 a 27 de agosto de 2022, o encerramento 
será no 7º Feirão Habita Campo Grande, que será nos dias 25, 26 e 27 de agosto, 

das 9h às 19h, na Esplanada Ferroviária, Av. Calógeras, 3.143 - Centro, Campo Grande/
MS.

Art. 4º O aporte financeiro será concedido apenas para interessados em adquirir algum 
dos imóveis que serão ofertados e credenciados para o 7º Feirão Habita Campo Grande, 
pelas empresas previamente cadastradas, no valor máximo de R$ 198.000,00 
(cento e noventa e oito mil reais). 
Parágrafo único. Caberá ao interessado a escolha do empreendimento, dentro dos 
limites de valores e renda familiar estabelecidos nesta Portaria. 

Art. 5º São requisitos para inscrição: 

a) ter renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos;
b) estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários; 
c) não ter nenhum imóvel em nome do interessado; 
d) não possuir nenhum financiamento de imóvel que esteja vigente; 
e) não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de 
interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal; 
f) os interessados deverão se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de 
Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais. 

Art. 6º O enquadramento do interessado prevista na letra “f” do artigo anterior será 
realizado pelo Agente Financeiro, conforme as regras do Programa. 

Art. 7º Após aprovação do cadastro do interessado para contratação, este deverá solicitar 
à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários o repasse do apoio financeiro, em 
seu favor, que ocorrerá através de depósito bancário em conta previamente informada.

Art. 8º Caso selecionado para recebimento do aporte financeiro, o beneficiário deverá 
realizar a finalização do contrato de compra e venda com a construtora e agente 
financeiro. Posteriormente, deverá comparecer na sede da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários, munido dos seguintes documentos, para abertura do 
processo para recebimento: 

a) Cópia do edital publicado no Diário Oficial do Município – DIOGRANDE onde conste 
como inscrito/selecionado; 
b) Cópia autenticada de documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
c) Contrato de compra e venda pactuado; 
d) Contrato ou documento equivalente pactuado com a empresa que realizou a venda 
do imóvel, com as condições acerca de como será realizado o pagamento referente à 
entrada que envolve o aporte financeiro; 
e) Número da conta bancária.

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

Campo Grande/MS, 19 de Agosto de 2022

Maria Helena Bughi
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022

Fundamentação:

Este procedimento reger-se-á pela legislação e normas vigentes, 
aqui compreendidas a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014, com as alterações da Lei Federal nº 13.204, de 2015; 
assim como o Decreto Municipal nº 14.969, de 11 de novembro 
de 2021, e demais normas legais aplicáveis, bem como pelas 
disposições deste Edital, que os interessados declaram conhecer 
e às quais aderem incondicional e irrestritamente.

Objeto:

Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de 
parceria com o Município de Campo Grande, por intermédio da 
Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) 
e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - 
SISEP, por meio da formalização de Termo de Colaboração, para 
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolva transferência de recursos financeiros à Organização da 
Sociedade Civil – OSC para a construção de 220 (duzentos e 
vinte) unidades habitacionais de interesse social e realização 
de trabalho social, com a finalidade de promover realocação de 
todas as famílias da Comunidade Mandela, na região Segredo de 
Campo Grande

Processo n°: 78437/2022-92

SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

Data: 20/09/2022

Hora: 8h30min

Local:
Sede da AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS  e ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - AMHASF, Rua 
Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente.

OBTENÇÃO DO EDITAL

Custo do Edital: Gratuito

Local de Retirada
O edital encontra-se disponível para retirada na internet, no 
site: https://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/downloads/.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AMHASF N. 10/2022

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, pessoa jurídica 
de direito público, CNPJ nº 09.491.273/0001-50, inscrição Estadual nº 131252005, 
criada pela lei nº 4.620 de 03 de abril de 2008, compõe a organização administrativa do 
Poder Executivo do município de Campo Grande, conforme lei nº 5.793 de 03 de janeiro 
de 2017, localizada na rua Iria Loureiro Viana , 415, Vila Oriente, nesta capital, torna 
público que realizará seleção de pessoas interessadas em habitação social e loteamentos 
sociais na modalidade FINANCIAMENTO com subsídios, mais de 500 unidades a serem 

disponibilizadas para comercialização, de acordo com Portaria Amhasf n. 36/2022 de 15 
de agosto de 2022, fica estabelecido o valor máximo de até R$:198.000,00 (cento 
e noventa e oito mil reais), ao qual será deduzido os descontos previstos em Lei n. 
6.045, de 19 de julho de 2018, Lei n. 6.907, de 16 de agosto de 2022 e Portaria Amhasf 
n. 37/2022 de 19 de agosto de 2022. A HABILIATAÇÃO dos interessados deverão 
ser realizadas através do link https://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/ 
pelo período de 20/08/2022 a 27/08/2022, os interessados podem realizar a habilitação 
também de forma presencial, nos dias 22,23 e 24 na sede da agência e nos dias 25,26 
e 27, no Armazém Cultural, das 8h ás 18h, sito a Av. Calógeras, 3065 - Centro, nesta 
capital.

1) A inscrição para participação no sorteio será realizada entre os dias 20 de agosto de 
2022 a 27 de agosto de 2022, observadas as regras constantes deste edital e da 
legislação referida no preâmbulo.

2) A inscrição para participação no sorteio será realizada no site da Agência Municipal de 
Habitação e assuntos fundiários https://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/ a 
qualquer hora do dia 20 de agosto de 2022 até às 23:59 do dia 27 de agosto de 2022, 
e na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Rua Íria Loureiro 
Viana, 415, Vila Oriente, nesta Capital, das 8h às 17h, independente do recolhimento de 
qualquer valor.

3) Os dados para inscrição devem ser preenchidos com maior quantidade de informações 
possíveis, a fim de tornar fácil a localização dos interessados. 

4) É proibida a participação de interessados que:
I) Seja titular de contrato, ativo ou inativo, de financiamento obtido com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou em condições equivalentes ao Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH), em qualquer parte do país;
II) Esteja com seu nome inserido no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT);
III) Seja proprietário, promitente comprador ou titular de direito de aquisição, 
arrendamento ou uso de imóvel residencial, com padrão mínimo de edificação e 
habitabilidade, definido pelas posturas municipais, e dotado de infraestrutura mínima 
como água, esgoto e energia, em qualquer parte do país;
IV) Já tenha recebido benefícios similares oriundos de recursos orçamentários da União, 
Estado ou Município;
V) Não tenha confirmado em tempo hábil as informações de inscrição e cadastramento;
VI) estejam restritos nos órgãos de proteção ao crédito

5) Após o encerramento da habilitação, os inscritos deverão participar do 7º Feirão 
Habita Campo Grande, que será nos dias 25, 26 e 27 de agosto, das 9h às 19h, 
na Esplanada Ferroviária, Av. Calógeras, 3143, Centro, portanto os seguintes 
documentos:
I) Documento de identidade, CPF ou CNH;
II) Comprovante de renda Holerite ou Imposto de Renda;

6) A listagem completa dos interessados, com informações constantes serão 
disponibilizadas para todas as empresas credenciadas.

7) Ciente de que todos os interessados, aceitam as condições prevista neste edital.

8) Dúvidas e outros esclarecimentos devem ser solucionados diretamente na sede da 
Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, na Gerência de Atendimento ao 
Munícipe, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e/ou pelo telefone AMHASF DIGITAL (67) 
3314-3900.

Campo Grande/MS, 19 de agosto de 2022.

MARIA HELENA BUGHI
DIRETORA-PRESIDENTE
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
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