
município de brasilandia
ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL

Lei n°. 2874/2021 De 09 de fevereiro de 2021.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ARI. 1® E
2° DA LEI 2095/05 DE, 15 DE DEZEMBRO DE

2005 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 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;

Art. 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 cie cost

José Carlfflpw«no
Sec3-etário de Admij^^tração

Projeto de Lei n®. 01/2020

Autoria: Poder Legislativo

Vereadores: José Quintino de Souza, Aurinéia de Almeida Haisback, Nivaldo/^^unes,

Selma de Souza Alquaz Silva, Patrícia Costa Jardim, Joaquim Martos de Moraes,
Edson Pereira Costa, Maria Jovelina da Silva e Márcia Regina do AmaraJ^chio.
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Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia - MS, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2021.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO

Prefeito Municipal

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

JOSE CARLOS SORIANO

Secretário Municipal de Administração

Matéria enviada por ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
DECRETO N° 5.398/2021.

DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021.

"Dispõe sobre novas restrições a aglomerações de pessoas, temporariamente, e prorroga o prazo
estabelecido no art. 3° do Decreto n° 5391/21, de 27 de janeiro de 2021, com a finalidade de reduzir os
riscos de transmissão da Covid-19 no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul".

Dr. Antonio de Rádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
por Lei.

CONSIDERANDO as recomendações do Centro de Operação de Emergência do Estado (COE), datada de 4 de fevereiro
de 2021;

CONSIDERANDO a proximidade do período do Carnaval e a necessidade de se reforçarem as medidas de prevenção,
controle e mitigação da transmissão da covid-19;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual no 15.462, de 25 de junho de 2020, que criou o Programa de Saúde
e Segurança da Economia (PROSSEGUIR) e instituiu o Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia;
CONSIDERANDO O aumento do número de pessoas infectadas e da ocupação de leitos hospitalares e, consequentemente,
da necessidade de estabilizar os dados epidemiológicos da Covid-19 no território do Município de Brasilândia/MS,
DECRETA:

Art. 1° Determina-se, em todo o território do Município de Brasilândia, em razão da emergência de saúde pública
ocasionada pela Covid-19, entre os dias 12 a 17 de fevereiro de 2021, a suspensão das atividades que possam
acarretar aglomeração de pessoas, em espaços públicos ou privados de uso coletivo, como:

I - eventos em logradouros, quais sejam, ruas, avenidas, praças, viadutos, entre outros;

II - eventos ou reuniões em clubes, salões e afins, onde o espaço físico não permita que o número de pessoas reunidas
mantenha o distanciamento social, mínimo, de 1,5 (um metro e meio);

III - shows de música com banda ou grupo ou o funcionamento, nos ambientes internos ou externos, de pista de dança,
nos espaços referidos no caput deste artigo;

IV - outras atividades que, mesmo não descritas nos incisos anteriores, possam acarretar aglomeração de pessoas.
Art. 2° A inobservância das vedações de que trata o caput deste artigo constitui infração sanitária punível na forma da
Lei Estadual n° 1.293, de 21 de setembro de 1992, que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de Mato Grosso do
Sul, bem como acarretará a responsabilização civil, administrativa, trabalhista e penal dos agentes infratores, podendo
responder por crimes contra a saúde pública e contra administração pública em geral, tipificados nos artigos 268 e 330,
ambos do Código Penal.

Art. 3° Prorroga-se, por 15 (quinze) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2021, o prazo estabelecido no art. 3° do
Decreto n" 5391/21 , de 27 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a restrição de circulação de pessoas e reforça as
recomendações de distanciamento social, como medidas de prevenção para evitar a proliferação do coronavírus (SARS-
CoV-2).

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dr. Antonio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

Secretário de Administração

Matéria enviada por ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
Lei n°. 2874/2021.

De 09 de fevereiro de 2021.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ART. 1° E 2° DA LEI 2095/05 DE, 15 DE DEZEMBRO DE 2005 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

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

Art. 1° - Fica 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;

Art. 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 Alquaz Silva, Patrícia Costa Jardim, Joaquim Mattos de Moraes,
Edson Pereira Costa, Maria Jovelina da Silva e Márcia Regina do Amaral Schio.

Matéria enviada por ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS
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
no 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.
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

Matéria enviada por ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

AVISO - RESULTADO
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