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Lei N° 2.124/2018, de 03 de maio de 2018. I 

"Revoga na íntegra as Leis Municipais, Desafeta bem 
imóvel público municipal de sua destinação de uso especial 
e transpassa para a categoria de "Bens do Patrimônio 
Disponível da Administração e Autoriza a doação ou a 
permissão do uso dos imóveis e, dá outras providências". 

JAIR BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato 
Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1 ° - Ficam revogadas na íntegra as Leis Municipais de N°s: 590/86, 
de 12 de maio de 1.986; 1.098/99, de 17 de março de 1999; 1.167/2000, de 28 de 
dezembro de 2000; 1.168/2000, de 28 de dezembro de 2000; 1.508/06, de 06 de abril 
de 2006; 1.525/06, de 27 de junho de 2006; 1.528/06, de 27 de junho de 2006; 
1.533/06, de 19 de julho de 2006; 1.537/06, de 10 de outubro de 2006; 1.542/07, de 
08 de janeiro de 2007; 1.590/07, de 10 de dezembro de 2007, por descumprimento de 
suas finalidades, notadamente pelo fechamento das atividades comerciais, 
descumprindo obrigação legal de incentivar o desenvolvimento econômico, o fomento 
das atividades de produção e operações industriais, ato que desestimula a geração 
de emprego, renda e arrecadação de tributos, constantes nas Leis em epígrafes. 

Art. 2° - Fica desafetado de sua destinação de uso especial e 
transpassado para a categoria de "Bens do Patrimônio Disponível da Administração" 
os imóveis doados e alienados, que foram objeto de fusão e unificação, resultando na 
Matricula N° 23.722 do CRI de Cassilândia-MS. 

Art. 3° - Fica o Poder Público Municipal autorizado a fazer doação ou 
permissão de uso do imóvel com sua construção, benfeitorias, maquinários e 
equipamentos, com destinação e finalidade de reabertura e funcionamento de 
empresa no ramo ou atividade frigorífica, mediante autorização legislativa. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos três (03) dias do mês 
de maio de 2018. 

* Registrada em livro próprio e publicada por 
Afixação em local de costume, na mesma data /PUBLICAÇÃO () . 

Certifico e dou fé que 0(8) pre,S:\hl! p.JlJv . 
- __ ___...fo (Lubllcado \~ !J.4(~CY'yl 
na edição 0.° ~ do dlaQ ~ /05/ 1:r 
à págloa_-+-I---,,.......,,, •.•. 
Cassilâfil" ~~ ~"':-'''-f~~~=- 

rlo(a\ 


