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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n®. 2.877/2021 De 10 de março de 2021.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A

DOAR, COM ENCARGOS, BEM IMÓVEL DE
PROPDRIEADE DO MUNICÍPIO, À
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE
DE BRASILANDIA/MS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

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

Artigo 1® Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar à ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE LEITE DE BRASILANDIA/MS, entidade sem fins lucrativos, inscrita

no CNPJ sob o n® 01.923.721/0001-36, uma área de terra pertencente ao Município de
Brasilândia/MS, correspondente a 20.000,00M^, que será destacada da matricula de n° 205
do CRI local, com o seguinte roteiro:

Inicia o primeiro marco deste lote (M-1) a 1.160,56 metros do primeiro marco
(M-0) destacado na descrição da matricula mãe, dele segue com rumo magnético
SW 42®47'00" e distância de 207,87 metros, confrontando a com a Rodovia MS-
395 até encontrar o segundo marco (M-2), deste marco segue com rumo de SE
47®13'00" e distância de 100,85 metros, confrontando com o lote n® 234

Remanescente até encontra o terceiro marco (M-3), deste marco segue com rumo

magnético NE 40®25'00" e distância de 208,05, confrontando com o lote n® 234
Remanescente até encontra o quarto marco (M-4), deste segue até o primeiro
marco (M-1) com rumo de NW 47®13'00" e distância de 92,26 metros. O lote se
encontra ao lado esquerdo da Rodovia MS-395 sentido Brasilândia à Bataguassu

§ 1® O imóvel ora doado destina-se à implantação da sede da ASSOCIAÇÃO DOS
PRODUTORES DE LEITE DE BRASILANDIA/MS e construção de uma fábrica de ração

destinada à melhora de produção do gado leiteiro dos associados.

§ 2® Fica reconhecido interesse público na presente doação, desobrigando-se prévia
licitação.

Artigo 2® Ocorrerá caducidade da doação e reversão automática do imóvel ao Município,
caso a Donatária não cumprir as especificações e condições abaixo:

I - Não iniciar as obras dentro de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, e a j
concluí-la dentro de 60 (sessenta) meses, prorrogável a critério do Chefe do Poder
Executivo.
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II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a finalidade para a qual a
referida área foi concedida ou não dar o uso prometido, ou o desviar de sua finalidade
estampada no § 1° do Art. 1° desta Lei.

III - Gravar o imóvel com ônus real de garantia, exceto quando tratar-se de garantia para
financiamento vinculado à construção e/ou ampliação do empreendimento identificado no
§ 1® art. 1° desta Lei.

§ 1- O imóvel doado será revertido sem ônus ao Município caso a Donatária não cumprir
os dispositivos acima elencados, sendo que neste caso as benfeitorias não removíveis
seguirão a sorte do principal.

§ 2- É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do imóvel
doado, desde que comprovada à inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a
transação.

Artigo 3® -Se por qualquer motivo a Associação for extinta ou ficar desativada por período
superior a 24 meses, a área doada e suas possíveis benfeitorias, mesmo que construída por
conta da beneficiária, retornará automaticamente ao Poder Público Municipal, sem direito
a qualquer indenização, independentemente de qualquer ação judicial ou extra-judicial,
devendo ainda constar clausula de reversão na escritura pública de doação, quando da
respectiva outorga.

Artigo 4® As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias

consignadas no orçamento vigente.

Artigo 5® - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 6® - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 10 dias do mês de março de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

Projeto de Lei n®. 08/2021
Autoria: Poder Executivo

José CarlosJPoriano
Secretário de Administração
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Partes ; Fundo Municipal De Saúde e a Associação De Voluntários De Combate Ao Câncer - AVCC

Objeto : O presente termo tem por objeto a destinar recursos financeiros para custear folha de funcionários (pagamento
mensal, encargos, décimo terceiro e férias) dessa Associação, conforme Plano de Trabalho.

Fundamento Legal : Lei n° 13.019/2014, Decreto Municipal n° 4456/2017.

Dotação : 06.02.10.301.509.2.039.33.50.43 Ficha 505 - Fonte 102

Valor Total : R$ 78.199,77 (setenta e oito mil cento e nove e nove reais e setenta e sete centavos)

Data da Assinatura ; 16/03/2021

Vigência: 31/02/2022

Fundo Municipal de Saúde

Adeliza Maria Santos Abrami

Secretária Municipal de Saúde

Organização Da Sociedade Civil

Darci Farias De Oliveira

Presidente da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer - AVCC

Matéria enviada por MATHEUS SANTOS OLIVEIRA

GABINETE DO PREFEITO

Lei 2.877/2021

Lei n». 2.877/2021 De 10 de março de 2021.

" AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, BEM IMÓVEL DE PROPDRIEADE DO MUNICÍPIO, À
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BRASILANDIA/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."
DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Artigo 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar à ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE
BRASILANDIA/MS , entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 01.923.721/0001-36, uma área de terra
pertencente ao Município de Brasilândia/MS, correspondente a 20.000,00M=!, que será destacada da matricula de n° 205
do CRI local, com o seguinte roteiro:

Inicia o primeiro marco deste lote (M-1) a 1.160,56 metros do primeiro marco (M-0) destacado na descrição da
matricula mãe, dele segue com rumo magnético SW 42°47'00" e distância de 207,87 metros, confrontando a com a
Rodovia MS-395 até encontrar o segundo marco (M-2), deste marco segue com rumo de SE 47°13'00" e distância de
100,85 metros, confrontando com o lote n® 234 Remanescente até encontra o terceiro marco (M-3), deste marco segue
com rumo magnético NE 40°25'00" e distância de 208,05, confrontando com o lote n° 234 Remanescente até encontra
o quarto marco (M-4), deste segue até o primeiro marco (M-1) com rumo de NW 47°13'00" e distância de 92,26 metros.
0 lote se encontra ao lado esquerdo da Rodovia MS-395 sentido Brasilândia à Bataguassu

§10 0 imóvel ora doado destina-se à implantação da sede da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE BRASILANDIA/
MS e construção de uma fábrica de ração destinada à melhora de produção do gado leiteiro dos associados.

§ 20 Fica reconhecido interesse público na presente doação, desobrigando-se prévia licitação.

Artigo 2° Ocorrerá caducidade da doação e reversão automática do imóvel ao Município, caso a Donatária não cumprir
as especificações e condições abaixo:

1 - Não iniciar as obras dentro de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, e a concluí-la dentro de 60
(sessenta) meses, prorrogável a critério do Chefe do Poder Executivo.

II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a finalidade para a qual a referida área foi concedida ou
não dar o uso prometido, ou o desviar de sua finalidade estampada no § 1° do Art. 1° desta Lei.

III - Gravar o imóvel com ônus real de garantia, exceto quando tratar-se de garantia para financiamento vinculado à
construção e/ou ampliação do empreendimento identificado no § 1° art. 1° desta Lei.

§ 1° O imóvel doado será revertido sem ônus ao Município caso a Donatária não cumprir os dispositivos acima elencados,
sendo que neste caso as benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal.

§ 2° É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do imóvel doado, desde que comprovada à
inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Artigo 3° -Se por qualquer motivo a Associação for extinta ou ficar desativada por período superior a 24 meses, a área
doada e suas possíveis benfeitorias, mesmo que construída por conta da beneficiária, retornará automaticamente ao
Poder Público Municipal, sem direito a qualquer indenização, independentemente de qualquer ação judicial ou extra
judicial, devendo ainda constar clausula de reversão na escritura pública de doação, quando da respectiva outorga.

Artigo 4° As despesas previstas nesta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente.

Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 10 dias do mês de março de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

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

Projeto de Lei n°. 08/2021

Autoria: Poder Executivo

Quarta-feira, 17 de março de 2021 ASSQMASUL
. associaçAo dos municípios de mato OROSSQ PQ SVl-

Secretário de Administração

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

Secretaria de Planejamento e Finanças - Licitação

RESULTADO DA LICITAÇÃO PREGÃO 009/2021.
AVISO - RESULTADO

COM HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 09/ 2021

O Município de Brasllândia - MS torna público o resultado do processo abaixo:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial n°. 09/ 2021- Processo n° 519/2021.

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento das unidades de saúde, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasllândia MS. Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

[  EMPRESA
ÍBÉV SAÚDE COM. DE PROD. HÓSP E ODÕN ÉÍRÉO
iR.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. PARA SAÚDE EIREU ME

R$ 18.358,20
R$ 9.120,00

ADJUDICO O objeto desta licitação às empresas acima relacionadas. Carlos Alberto Ávila da Silva - Pregoeiro.

HOMOLOGO o resultado acima, referente ao processo em epígrafe. Brasllândia - MS, 16/03/2021. Antonio de Pádua
Thiago - Prefeito Municipal.

Matéria enviada por ALINE GOMES BARBOSA
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