
LEI MUNICIPAL Nº 2401, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

PEDRO DOS SANTOS,  Prefeito  Municipal  de Campo Novo,  Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Campo Novo autorizado a aderir ao “Programa
Negocia RS”, instituído pela Lei Estadual nº 15.448/2020, e regulamentada pelo Decreto nº
55.307/2020, bem como receber imóvel/imóveis pertencentes ao Estado do Rio Grande do
Sul, em Dação de Pagamento, para quitação total ou parcial de débitos com o Município na
área da Saúde.

Parágrafo  único:  O(s)  imóvel/imóveis  objeto(s) da  dação  em  pagamento
presta-se  como  quitação  de  débitos  não  empenhados  na  área  da  Saúde  no  período
compreendido entre 2014 e 2018, sem prejuízo aos créditos não atingidos pela dação.

Art.  2º  - O(s)  imóvel/imóveis  objeto(s)  da  dação  em  pagamento  é  (são)
recebido(s) pelo valor de R$524.239,42, (quinhentos e vinte quatro mil duzentos e trinta e
nove reais com quarenta e dois centavos) na forma da avaliação realizada pela Secretaria
Municipal  de  Administração  e  Planejamento  e  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  que  é
considerada parte integrante desta Lei.

§ 1º - Eventuais divergências suscitadas pelo Estado do Rio Grande do Sul
quanto a avaliação do imóvel e eventual compensação serão dirimidas, respectivamente, com
base nas disposições do art. 17 e 29 do Decreto Estadual nº 55.307/2020.

§ 2º - Na hipótese de a avaliação do Estado divergir daquela realizada pelo
Município, fica autorizado o recebimento do imóvel por valor não inferior a 96% da avaliação
realizada pelo setor técnico da Municipalidade.

Autoriza  o  Município  de  Campo  Novo  a  aderir  ao
“Programa Negocia RS”, instituído pela Lei Estadual nº
15.448/2020,  e  regulamentada  pelo  Decreto  nº
55.307/2020,  bem  como  receber  imóvel/imóveis
pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul em Dação
Pagamento e dá outras providências.



Art. 3º - A dação em pagamento de que esta lei será perfectibilizada através
de escritura pública, podendo o Município de Campo Novo dar ao imóvel a destinação que
melhor atenda aos interesses da municipalidade.

Art.  4º -  O  Município  ficará  responsável  por  todos  os  atos,  custas  e
emolumentos inerentes e vinculados a dação em pagamento.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo, aos 07 de outubro de 2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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