
MUNICÍPIO DE BRASILANDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n°. 2.881/2021 De 24 de março de 2021.

"Dispõe sobre a aquisição e doação de
bens do Município para a Associação
Brasilandense de Agentes Ambientais
(ASSOBRA), e dá outras providências".

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

Art.l° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a aquisição com

posterior doação de bens ã Associação Brasilandense de Agentes Ambientais

(ASSOBRA), constantes de até l.OOOkg (mil quilogramas) de fitilhos retorcido BT

usado para amarração de materiais prensados em PP (polipropileno), virgem ou

reciclado e também a aquisição com posterior doação de uniformes e

equipamentos de proteção individual.

Art. 2° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta

de dotação própria, prevista no orçamento e legislação 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 Brasilãndia/MS, aos 24 dias do més de março de
2021.

Dr. Antônio de Pãdua Thiago
Prefeito Municipal

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

José Cark

Secretário de Ad

Projeto de Lei n°. 009/2021
Autoria: Poder Executivo
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c
ASSOCIAÇÃO DOS

ASSOMASÜL
os MUNICÍPIOS DE MATO CPIOS DE MATO GROSSO DO SUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BRASILÂNDIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DO APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020

Aquisição de Medicamentos Pactuados

CONTRATADA: DIMASTER COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROCESSO NO. 1596/2020

OBJETO: Reequilíbrio Econômico Financeiro

AMPARO LEGAL: art. 65 § 8° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

J

Tendo em vista o reajuste de preços no mercado e praticado pela empresa DIMASTER COM. PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, conforme oficio emitido pela empresa em 10 de Março de 2021, e comprovado
pelas notas fiscais de aquisição, solicitamos a revisão, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro no preço
contratado.

Fica desta forma, registrada a alteração do valor unitário do seguinte item:

- Item 33 - SULFATIAZINA DE PRATA 01% com 50 gr da Marca PRATI DONADUZI de R$ 4,79 (quatro reais e setenta e
nove centavos) passa para R$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos) marca NATIVITA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BRASILÂNDIA-MS

Brasilândia/MS, 23 de Março de 2021.

Matéria enviada por thiago brasoloto da silva

GABINETE DO PREFEITO

Lei n°. 2.881/2021 De 24 de março de 2021.

"Dispõe sobre a aquisição e doação de bens do Município para a Associação Brasilandense de Agentes Ambientais
(ASSOBRA) , 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:

Art.l" - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a aquisição com posterior doação de bens à Associação
Brasilandense de Agentes Ambientais (ASSOBRA) , constantes de até l.OOOkg (mil quilogramas) de fitilhos retorcido BT
usado para amarração de materiais prensados em PP (polipropileno), virgem ou reciclado e também a aquisição com
posterior doação de uniformes e equipamentos de proteção individual.

Art. 2° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação própria, prevista no
orçamento e legislação 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 24 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®. 009/2021

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA

GABINETE DO PREFEITO

Lei no. 2.882/2021 De 24 de março de 2021.

" Altera a Lei Municipal n°2.533/2014, que cria o Conselho do FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaçãodo Município de 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:

Art. 1° O art. 4°, da Lei Municipal n® 2.533/2014 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar4° - O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato.

§1° - O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31/12/2022, sendo um mandato para
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