PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n° 843/2021.
Autoriza o Município de Rio Negro, por
intermédio do Poder Executivo, a realizar
doação com encargos do imóvel público
e, dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul,
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Lei
Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso
do Sul, em Reunião ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2021,
APROVOU e ou SANCIONO a seguinte Lei.
Art. 1°. Fica desafetado de sua destinação pública atual e o Município de

Rio Negro, por intermédio do Poder Executivo, autorizado a efetuar
doação de um imóvel, com encargo, de sua propriedade, com fulcro na
Lei Complementar n° 003/2016, em favor da Pessoa Jurídica
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE CAMPO
GRANDE E REGIÃO - SICREDI CAMPO GRANDE MS, e inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob no 03.042.597/0001-25, o imóvel
constituído como área urbana denominada Remanescente da quadra n° 29
(vinte e nove), situada na cidade de Rio Negro/MS, com área total de
585,00 m2, consoante matricula n° 6.273 - Ficha 001 do Cartório de
Registro de Imóveis (CRI) de Rio Negro (MS), sem benfeitorias.
§1 °. O bem público descrito no caput deste artigo foi avaliado pela
Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis em R$ 132.400,00 (cento
e trinta e dois mil e quatrocentos reais).

§2°. A doação será formalizada mediante a lavratura de escritura pública,
com posterior registro na matrícula no imóvel.

Art. 2°. O imóvel será destinado à construção de unidade comercial da
cooperativa indicada no artigo 1 o com o objetivo de fomentar a economia
local.
Parágrafo único. A donatária assume o encargo de arcar com todos os

valores relativos à infraestrutura do imóvel doado, isentando o Município
de quaisquer despesas dessa natureza.
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