
MUNICÍPIO DE BRASILANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n°. 2.878/2021 De 17 de março de 2021.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A

DOAR, COM ENCARGOS, BEM IMÓVEL
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À
ASSOCIAÇÃO PROJETO GrVA'S DE
APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, 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 PROJETO G1VA'S DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE,
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 33.649.568/0001-97,
declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n° 2837/2020, de 04 de março
de 2020, uma área de terra pertencente ao Município de Brasilândia/MS,
correspondente a 3.600,00 m^ (três mil e seiscentos metros quadrados). Quadra
03, Lote 10-A, matrícula n° 12.771 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasilândia/MS, com roteiro descrito na matricula do imóvel.

§ 1° O imóvel ora doado destina-se â implantação da sede da ASSOCIAÇÃO
PROJETO G1VA'S DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - Entidade
Filantrópica.

§ 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 nâo cumprir as especificações e condições abaixo:

I - Nâo 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 - Nâo exercer, nâo executar, nâo exercitar, bem como alterar a finalidade para a
qual a referida área foi concedida ou nâo 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 â 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 nâo
cumprir os dispositivos acima elencados, sendo que neste caso as benfeitorias
nâo 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 â inconveniência técnica e julgada onerosa
ao erário a transação.
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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 ã 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 17 dias do mês de março de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago
Prefeito Municipal

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

José Car

Secretário de Ad

Projeto de Lei n°. 06/2021
Autoria: Poder Executivo
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JOCIEL NUNES DA SILVA

Contador CRC/MS- 10.551/0
Matéria enviada por JOCIEL NUNES DA SILVA

GABINETE DO PREFEITO

Lei - 2.878/2021
Lei n°. 2.878/2021 De 17 de março de 2021.
" AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO, À ASSOCIAÇÃO PROJETO GIVA S DE APOIO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS ."
DR. ANTÔNIO DE PÁDÜA 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 PROJETO GIVA'S DE APOIO A
CRIANÇA E O ADOLESCENTE , entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 33.649.568/0001-97, declarada
de utilidade pública pela Lei Municipal n° 2837/2020, de 04 de março de 2020, uma área de terra pertencente ao
Município de Brasilândia/MS, correspondente a 3.600,00 m^ (três mil e seiscentos metros quadrados). Quadra 03, Lote
10-A, matrícula n° 12.771 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasilândia/MS, com roteiro descrito na
matricula do imóvel.

§ 1° O Imóvel ora doado destina-se à implantação da sede da ASSOCIAÇÃO PROJETO GIVA'S DE APOIO A CRIANÇA E
0 ADOLESCENTE - Entidade Filantrópica.
§ 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:
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 17 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.
José Carlos Soriano

Secretário de Administração
Projeto de Lei n°. 06/2021
Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

Lei 2.879/2021

Lei n°. 2.879/2021 De 17 de março de 2021.
"Dispõe sobre desconto para pagamento de IPTU do exercício de 2021, ano base 2020, 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:
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