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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 daConstituigdo Estadual, submeto d apreciagdo dessa

Casa de Leis, por intermddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que Autoriza o Estado de Mato
Grosso do Sul, por inttermddio do Poder Executivo Estadual a doar, com encargos, ao Munic[pio de

Itapord-MS, o im1vel que especifica, e dd outras provid?ncias.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo buscar autorizagdo legislativa
para que o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermedio do Poder Executivo Estadual, possa doar,
com encargos, o im6vel urbano de sua propriedade ao Municipio de ItaporS.-MS, determinado por
parte do lote ne 39-A (trinta e nove-A), com 6rea de 5.600,00 m2 (cinco mil e seiscentos metros
quadrados), situado no lado "PAR" da Rua 10 de Dezembro, esquina com a Rua Ant6nio Jodo, iado
"PAR"; lado "PAR" da Rua Ant6nio Jodo, esquina com a Rua Jos6 Teixeira da Silva, lado "IMPAR";
e, lado "IMPAR" da Rua Jos6 Teixeira da Silva, na esquina com a Rua Ant6nio Jo6o, lado "PAR",
nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontagdes: "ao NORTE - 70 metros - com outra parte

do mesmo lote no 39-A; ao SUL - 70 metros - com a Rua Ant6nio Jodo; a LESTE - 80 metros - com
a Rua Jose Teixeira da Silva (Lei Municipal ne 74111978); e a OESTE - 80 metros - com a Rua 10 de

Dezembro - sobre o imovel acha-se edificado um prddio em alvenaria, com 4 salas de aula e 2 de

administragdo, onde funciona o Gin6sio Rodrigues Alves, cujo titulo primitivo se acha transcrito sob

o ns 13.439, Livro neZ - Registro Geral, do Cartorio de Registro de Im6veis da Comarca de Itapor6-
MS (documentos anexos permitem a identificagdo do imovel objeto da doagdo).

A doagdo, em quest6o, visa d regularizagdo dominial, pelo Municipio de Itapord, da

propriedade do im6vel onde, atualmente, est6o sediados a CAmara Municipal de itapord "Edificio
Kadru Suzuke" e o Hospital Municipal de Itapord "Lourival Nascimento da Silva", a fim de permitir
que o Executivo Municipal possa captar recursos financeiros, perante entes da federagdo, destinados

d melhoria no atendimento da sairde pirblica naquela municipalidade, conforme justificativa e demais
documentos constantes do Processo Administrativo ns 55/01102912021, que a originou, cuja copia
integral acompanha o presente.

Instruem os autos que a edificagdo que era utilizada como escola foi reformada e

ampliada no inicio dos anos de 1990, para abrigar a C6mara Municipal de Itapord "Edificio Kadru
Suzuke", atualmente com493,l4 m2 de 6rea construida. Na 6rea remanescente de 4.522,16 m'foi
construido o Hospital Municipal de ItaporS "Lourivaldo Nascimento da Silva", com 1.854,77 m2.

Dessa forma, o caso especifico atende aos requisitos formais para implantar a doagdo,

previstos na alinea "b" do inciso I do art. l7 da Lei Federal ns 8.666, de2l de junho de 1993, na

alinea "b" do inciso I do art. 76 dada Lei Federai ns 14.i33, de 1o de abril de202l, e nos arts. 5o e 20
da Lei Estadual ne273, de 19 de outubro de 1981, conforme orientagdo da Procuradoria-Geral do

Estado, por intermddio do Parecer Referencial PGE/MS/PAAAIe 00112021, aprol la Decisdo

PGE/MS/GABA{9 069 12021,

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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Cabe esclarecer que, ap6s a publicagdo da lei autortzatrya, o donat6rio responsabilizar-
se-6 por firmar os instrumentos priblicos de doagdo e por promover os respectivos registros no
Cart6rio de Titulos e Documentos. Adotadas essas medidas, o Estado dever6 publicar os extratos de
doagdo no Di6rio Oficial do Estado, nos termos do art. 7o, $ 1o, da Lei Estadual ne273,de 1981.

Registra-se, ainda, que o projeto de lei atende o disposto no $ 10 do art. 73 dalei ne
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para o periodo eleitoral, na medida em que
a doagdo do imovel do Estado de Mato Grosso do Sul ao Municipio de Itapora-Ms dar-se-6 mediante
a interposigdo de encargos, qual seja, a regularrzagdo dominial do im6vel onde, atualmente, estdo
sediados a CAmara Municipal e o Hospital Municipal de ltapord., ndo caractertzando, portanto,
"distribuigdo gratuita de bens", inserto no citado dispositivo, e est6 em consonAncia com o
entendimento da Procuradoria-Geral do Estado exarado na Manifestag5o PGE/MS/PPAA{e 08212014,
aprovada pela Decisdo PGE/MS/GAB/I{e 33 0 120 I 4.

Com essas raz6es, submeto ir apreciaglo de Vossa Excel0ncia e dos ilustres Pares o
presente projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento
Estadual paraa sua aprovagdo.

Atenciosamente,

<--:\ ('
\ \r,--

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul, por
intermddio do Poder Executivo Estadual a doar,
com encargos, ao Munic{pio de ltapord-MS, o

imdvel de sua propriedade que especifica, e da
outras providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1" Autoriza-se o Estado de Mato Grosso do Sul, por interm6dio do Poder
Executivo Estadual a doar, com encargos, ao Municipio de itapor6-MS, o im6vel urbano de sua

propriedade determinado por parte do lote ne 39-A (trinta e nove-A), com 6rea de 5.600,00 m2 (cinco
mil e seiscentos metros,quadrados), situado no lado "PAR" da Rua 10 de Dezembro, esquina com a
Rua Ant6nio Jodo, lado "PAR"; lado "PAR" da Rua Ant6nio Jo6o, esquina com a Rua Jose Teixeira
da Silva, lado "IMPAR"; e, lado "IMPAR" da Rua Jos6 Teixeira da Silva, na esquina com a Rua

Antdnio Jo6o, lado "PAR", nesta cidade, dentro dos seguintes limites e confrontagOes: "ao NORTE, -
70 metros - com outra parte do mesmo lote no 39-A; ao SUL - 70 metros - com a Rua Ant6nio Jodo;

a LESTE - 80 metros - com a Rua Josd Teixeira da Silva (Lei Municipal ns 74lll97 8); e a OESTE -

80 metros - com a Rua 10 de Dezembro - sobre o im6vel acha-se edificado um prddio em alvenaria,
com 4 salas de aula e 2 de administragdo, onde funciona o Gin6sio Rodrigues Alves, cujo titulo
primitivo se achatranscrito sob o ne 13.439, Livro ne2 - Registro Geral, do Cartorio de Registro de

Im6veis da Comarca de Itapora-Ms, conforme autos do Processo ns 55/01102912021.

Art.2o O im6vel objeto da doagdo de que trata o art. 1o desta Lei tem por finalidade a

regr,s.larizagiio dominial, pelo Municipio de Itapord, da propriedade do imovel onde, atualmente, estdo

sediados a Cdmara Municipal de Itapord "Edificio Kadru Suzuke" e o Hospital Municipal de Itapord
"Lourival Nascimento da Silva", a fim de permitir que o Executivo Municipal possa captar recursos

financeiros, perante, entes da federagdo, destinados d melhoria no atendimento da saride pirblica
naquele municipalidade, conforme justificativa constante do Processo ns 55/01102912021, que a

originou.

Art. 3o Ficam estabelecidos os encargos d Pessoa Jurfdica donatSrta:

I - dar a destinaglo para a qual o im6vel descrito no art. 1o foi doado, no prazo de 3
(tr6s) anos, contados da publicagdo desta Lei;

II - providenciar a transfer6ncia dos im6veis para o seu nome, com os devidos registros
dsmargensdasmatriculas,deacordocomasdisposig6esdaLeiFederalns8.666,de2l dejunhode
1993, ou da Lei Federal ns 14.133, de 1o de abril de202l, e da Lei Estadual ne273, de 19 de outubro
de 1981.

Art. 4o Haver6 reversdo do im6vel objeto da presente doagdo ao patrim6nio do Estado

de Mato Grosso do Sul, sem qualquer 6nus para o doador e independentemente de qualquer

indenizagdo por benfeitorias realizadas, caso seja dada ao im6vel destinagdo diversa da constante no

art.2o desta Lei ou se o,donatdrio ndo cumprir com os encargos previstos no art. 3o.

Art. 5o Ao donat6rio, ap6s a publicagdo desta Lei, compete adotar as medidas

necess6rias perante a Secretaria de Estado de Administragdo e Desburocratizagdo para firmar o
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instrumento pirblico de doagdo e, ap6s, promover o respectivo registro no Cart6rio de Titulos e

Documentos, o que dever6 ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da
celebragdo dos instrumentos de doag6o.

Art. 6o Fica o beneficiSrio isento de custas e emolumentos, de acordo com o art. 16 da

Lei Estadual ne 3.003, de 7 dejunho de 2005.

Arl7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

---f*>----

REiNALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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