
I§ município de brasilândia
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n®. 2.873/2021 De 09 de fevereiro de 2021.

"Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos
financeiros a Associação Beneficente Dr. Júlio
Cezar Paulino Maia, e dá outras providências".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das
atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei;

Art. 1® - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-financeiro ou
subvenções no exercício de 2021, através de Termo de Colaboração, instrumento similar
ou Convênio celebrado em parceria com a Associação Beneficente Dr. Júlio Cezar Paulino
Maia visando a transferência de recursos destinados à execução de ações e atividades de
competência do Município em forma de mútua colaboração e de interesse da população
do município, nos termos da Lei n® 13.019/2014, com os seguintes valores:

I. Até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) à Associação Beneficente Dr. Júlio
Cezar Paulino Maia, mediante repasses parcelados;

Parágrafo único - O termo de colaboração ou instrumento similar referido neste artigo
deverá ser precedido de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei 13.019/2014,
e será considerado inexigível ou dispensado nos casos previstos na referida lei.

Art. 2® - As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento vigente.

Art. 3® - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4® - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021.

V-^ - \
Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume

José Carldffliioriano
SecretáriOj^^Administração
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Rua Elviro Manclni 530 - Centro - CEP 79,670-0^ Brasilândia MS

Fone - (067) 3546-1301 - Fax (067) 3546-1322



Diário Oficiai N" 2785 Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 ASSOMASUL
ASSgÇIAÇÃO,pO.$MUNIC|PIOSDE.MATOGROSSOpp,^

a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
alterado os Art. 1° e 2° da Lei n. 2095/05 de 15 de dezembro de 2005, os quais passam a ter as seguintes

redações:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a efetuar contração temporária para atendimento
a necessidade de excepcional interese público, com fundamento no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal,
combinado com o inciso V artigo 3° da Instrução Normativa TC/MS n° 015/2000, nas condições e prazos previstos nesta
Lei.

Art. 2°

(...)

XI - Admissão de pessoal para atender as necessidades do Legislativo Municipal;
2® - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2021,

revogada as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal
Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.
José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei n®. 01/2020

Autoria: Poder Legislativo

Vereadores: José Quintino de Souza, Aurinéia de Almeida Haisback, Nivaldo Nunes,
Selma de Souza Aiquaz Silva, Patrícia Costa Jardim, Joaquim Martos de Moraes,
Edson Pereira Costa, Maria Jovelina da Silva e Márcia Regina do Amaral Schio.

Matéria enviada por ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA
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De 09 de fevereiro de 2021.

"Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financèirõFa AssoCiáÇao BeTíéficente Dr. Júlio Cezar Paulino Maia, e dá
outras providências".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1® - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-financeiro ou subvenções no exercício de 2021,
através de Termo de Colaboração, instrumento similar ou Convênio celebrado em parceria com a Associação Beneficente
Dr. Júlio Cezar Paulino Maia visando a transferência de recursos destinados à execução de ações e atividades de
competência do Município em forma de mútua colaboração e de interesse da população do município, nos termos da Lei
n® 13.019/2014, com os seguintes valores:

1. Até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) à Associação Beneficente Dr. Juiio Cezar Paulino Maia,
mediante repasses parcelados;

Parágrafo único - O termo de colaboração ou instrumento similar referido neste artigo deverá ser precedido de
chamamento público nos termos em que dispõe a Lei 13.019/2014, e será considerado inexigível ou dispensado nos
casos previstos na referida lei.

2® - As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente.

Art. 3® - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021.
Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.
José Carlos Soriano

Secretário de Administração
Projeto de Lei n®. 02/2021

Autoria: Poder Executivo
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