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Estado de Mato Grosso do Sul 

Prefeitura Municipal de Cassilân ...•.. ~_ 
Retifica a Lei Ordinária Municipal N° 2.116/2018, de 12 de março de 2018, por 

sido sancionada e publicada como Lei Ordinária, conforme se vê na publicação 
DIOCASSI - Edição nO 952 de 13 de março de 2018, pago 11, passando a referida Lei 
sancionada e publicada como numeração correta de Lei Complementar Municipal: 

Lei COMPLEMENTAR N° 205/2018, de 12 de março de 2018. 

"Autoriza permissão de uso de bem público 
municipal e, dá outras providências". 

JAIR BaNI CaGo, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado do Mato 
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
permitir o uso de bem imóvel público municipal, pelo prazo de dez (10) anos, a partir 
da publicação desta Lei, nos termos do inciso VIII do Art. 71 e § 4° do Art. 109, ambos 
da Lei Orgânica do Município referente à área de lazer próximo a ponte Velha de 
Madeira sobre o Rio Aporé, constante da Matrícula N° 22.062, do CRI Local desta 
cidade, ao Senhor NEY CARLOS DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG. N° 
245.534/SSP-MS e inscrito no CPF. N° 379.664.211-04, residente e domiciliado na 
Rua Claudionor Coelho da Rocha, n° 216 - Bairro Vila Pernambuco nesta cidade de 
Cassilândia, neste ato denominado de permissionário. 

Parágrafo Único - A permissão de uso do bem imóvel público municipal 
descrito no "caput" do artigo 1 ° desta lei terá destinação e finalidade para limpeza e 
conservação da área de lazer próximo a Ponte Velha de Madeira sobre o Rio Aporé. 

Art. 2° - Pela permissão de uso, o Município repassará a título de 
contra prestação pelo serviço a importância de um (1) Salário Mínimo, ao 
permissionário, que em contrapartida se compromete e se responsabiliza em zelar 
pela conservação, manutenção e limpeza do imóvel. 

Parágrafo Único - Fica o permissionário ciente de que deverá também 
em contraprestação realizar a conservação e limpeza da Ponte Velha de Madeira 
sobre o Rio Aporé, inclusive a utilização do imóvel será especificamente para fins 
turísticos, não podendo o permissionário cobrar qualquer ingresso ou taxa de acesso 
a Ponte. 

Art. 3° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho" aos doze (12) dias do mês 
de fevereiro de 2018. ~.7 
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