F:N
PREFETTuRA MuNICIPAL DE SÃo Gtrntot Do OESTE
EsrADo DE MAro GRosso Do SUL
MENSACEM AO PROJETO DE LEt N" OI3/2020

São Gabriel do Oeste - MS. 07 de outubro de 2020

Senhor Presidente.
Senhora Vereadora.
Senhores Vereadores

o projeto de

Lein.

ot3tzozor,::fi"#1Tr',:".::T'l::1'*::ii:r:il'lTI"iili'í;""'ãff::

do Sul.

apresentado a essa Casa Legislativa' visa a
oportunizar a ampliação da sede do 2o Grupamento de Polícia Militar Ambiental em nosso município,
uma vez que encontra-Se em processo de elevação de Grupamento para Pelotão, o que demandará

O Projeto de Lei ora

mais espaço fisico para o desenvolvimento dos trabalhos

e

acomodação de veículos e pessoal..

Dessa forma, sendo de interesse do Poder Público o atendimento ao
aprovação do Projeto de Lei em
Nobres Pares para
pedido, contamos com Vossa Excelência
epígrafe, reiterando nesta oportunidâde, nossa elevada estima e distinta consideração.
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Excelentíssimo Senhor
VEREADOR VALDECIR MALACARNE
Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste

.J-:t<-A

ti'qr

{

EsÍÂDo D€ MAro GRosso
oo Sur
CtuÁRA MwcpÁL DE

SIo

GÁBnEr oo OEsTE

,.o m+ondância RccebUa

,.uL1Ll0r& w1n 03:/
.-"^,.1c'q
Rus

Ma

imiorto Alves Dius, l.2l t - Centrc - CEP 79'190-000 - São Gabriel do oeste
FonúFax: (67) 3295-2t I I - www,saogabrieLms'gov'br
-DoE iÁNGUE. DoE ÓRGÃos, sÁLt'E LtNÁ t'lDÁ"

-

MS

Pógina

I

de 2

lFr-.PREFETT9RA MuNICIPAL DE SÃo Gerntct
EsrÁDo DE MAro GRosso Do SUL

-erl

»o Oosre

PRoJEro DE LEI N'013/2020

DISPÕE SOBRE A DOAÇÀO DE LOTE
DE TERRENO URBANO A() ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal, a doar ao Estado de
ART. 1"
Mato Grosso do sul, o lote de terreno urbano determinado sob o n' 19 da quadra no 67-A do
Loteamento Vila São Gabriel. com área total de 203,88m2 de propriedade do município.
objeto da matrícula n' 19.033 do serviço Registral Imobiliário da comarca de São Gabriel
do Oeste.

No imóvel descrito no artigo anterior será edificada a ampliação da sede do
população de nosso
Quartel da Potícia Militar Ambiental, para um melhor atendimento a

ART.2.
município.

O Município de São Gabriel do

ART.3"

Oeste outorgará na época oportuna, a

escritura definitiva do imóvel ora oferecido em doação'

O encargo de que trata o artigo 2' será permanente e resolutivo. revertendo
automaticamente o imóvel ao Patrimônio do Município de São Gabriel do Oeste, sem ônus
para o mesmo, no pr.vo de 02( dois ) anos independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial ou ainda, indenização por benfeitonas realizadas' se:

ART.4.

I - não lor cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
ll cessarem as razões quejustificaram a doação; ou

IIIaoimóvel.notodoouemparte'vieraserdadaaplicaçãodiversada
prevlsta.

parágrafo único

-

É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar ou locar o imóvel

recebidó em doação, exceto com expressa autorização legislativa'

ARr.5'

Esta lei entra em

vigor

na data de sua publicação

e

revoga as disposiçôes em

contrário.
São Gabriel do Oeste

Rua

Martimisno Álves Dias,

-

MS, 07 de outubro de 2020'
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Senhor Prefeito;

e somente possuímos uma
Considerando que dispomos de duas viaturas
sob as intempéries' o que causa danos'
garagem, sendo que uma das viaturas fica
de nova
público, não dispondo de espaço para construçáo
nesse caso ao bem
garagem;

ConsiderandoteroComandodaPolíciaMilitarAmbientaliniciadoestud.o_
Ambiental de Grupamento para Pelotão'
para elevação do Quartel da Polícia Militar
da estrutura predial para atender as
com isso haverá necessidade de aumento
pessoal;
necessidades administrativas e de
Travessa Ricardo Franco' no Bairro
Considerando que o Lote no 19 da
e
o Lote 16 pertencente a esta Unidade PMA'
com
divisa
faz
município
neste
Milani,
acima citadas'
que seria muito importante para as adequaçóes
possibilidade do Poder Público Municipal
Venho por meio deste' solicitar a

doaroLotenolgdaTravessaRicardoFranco,noBairroMilani,paraPolíciaMilitardo

da
para que o mesmo seja anexado á área do Quartel
Estado de Mato Grosso do sur,
do Oeste/MS'
Polícia Militar Ambiental de São Gabriel
renovo protestos de estima e distinta
Sem outro particular para o presente'
consideração.

Atenciosamente,

S SANTOS - 2O TEN QAOPM
ELISMAR A
Coma ndante da 3a C\a/BPMA
Mat. 'l 15835021
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Ao Sr.

JEFERSON LUIZ TOI'AZONI
úõÉr"t"it" do Município de São Gabriel do Oesr
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Grupam ento de Policia Mil'ftar Ambiental
Gabiel do Oeste/MS
Rua Fitinto Muller, 472 - Baino Milani Sáo
»hotmail.com
e-mail:
Fone: (67)329Ç3094
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NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora
dê sua S
Sào Cãrief do Oeste. Estado de Mato Grosso do Sul' no u so
atribuiçóes legais, etc
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total de
a
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localizad
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Sul,
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Mato
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11,65
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pREFETTURA

MUNtctpAt or sÃo cABRIEL Do

oEsTE

ESIADO DE MATO GROSSO DO SUt
OFicto N." 089/2022

02 DEMARçoD82022

PJM/SGo

Senht»' Presidcnlc

Dirigimo-nos à presença de Vossa Excelência, parct
encqminhar a matrículd atualizadu do lote de terueno 19 da quadro 67-Á do
Loteamento Vila São Gahriel. bem como o Laudo de Avaliação, para instruir o Projeto
de Lei 013/2020.

O imóvel supramencionado foi oferecido em doação ao
do
Sul.
com a./inalidade de ampliação tlas dependências da
Mato
Grosso
Estado de
Polícia Militar Ámbiental.

Na oportunidade, apresentamos

a

Vossa Excelência,

nossos expressões de cordiul apreço e dislinta consideração.

Atenciosamente
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Exmo. Senhor.

Vereador FERNANDO NAPP ROCHA
P re si dent e da C ômora M u n ic ipal/SG ( )

Rua Martimiano Alves Dias 1.211 - CEP 79.490-000 - São Gabriel do Oeste
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E- mail: claircarli@terra.com.br

São Gabriel do Oeste (MS) 02 de Março de 2022.
1.0 _

.
2.0

INTERESSADO-S OLICITANTE

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
PR PRIETÁRIO

-

r

MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
3.0- OBJETOS DA AVALIA AO
o

Avaliação pura e simples.

3.1 _ TIPOS DE B ENS
o

Imóvel urbano.

3.2 DESCRICÔTS SUITÁNIAS DO BEM

o
o
o
r

Imóvel LIRBANO ( lote/terreno)
........ R$ 58.000,00
Terreno de 203,88mts2
Construção ( SEM BENFEITORIAS)..............................R$
.........R$ 58.000,00
VALOR TOT4L.........

3.3- OCUPAÇOES DO

IMqYEI,

r Destinação: Residência/Comercial.

3.4_TIPO DE OCUPAÇÃO:
. Imóvel desocupado.
4.0 FINALIDADES DO LAUDO/PARECER TÉCNICO
o

LPA- levantamento patrimonial- DESTINADO A VENDA

.

5.0- OBJETTVOS DA AVALTAÇÃO/PARECER TÉCNTCO

o
a
a

Determinação dos valores:
De mercado
De mercado lote urbano

R$
R$

58.000,00
58.000,00

o\2'

1

U-

Fls.
a
a

De liquidação imediata..................R$ 58.000,00
55.000 00
L I ut ao o tu tl o....................... R

6.0_ PRESSUPOSTOS. RESSALVAS E FATORES

l.

Lote urbano

n'

LIMITANTES:

19 ( dezenove) da quadra no 67-A ("sessenta e "sete

"A

"), medindo 11,65 x 17,50 (onze metros e sessenta e cinco centímetros
de frente com a Travessa Franco por dezessete metros e cincoenta
centímetros) ditos de frente aos fundos, perfazendo aâreaÍotal de 203,88
m2. ( duzentos e três metros e oitenta e oito centímetros quadrados),
localizado lado impar da Travessa Ricardo Franco, á 15,00m ( quinze
metros), da esquina com a Rua Filinto Muller, do Loteamento
denominado * VILA SÃO GABRIEL ", situado na zona urbana cidade e
Comarca de São Gabriel do Oeste

,

Estado de Mato Grosso do Sul,

dentro das seguintes confrontações e limites: AO NORTE: em 17,50
metros com o lote n ' 16; AO SLIL: em 17,50 metros com o lote n o 18;

A

LESTE: em 11,65 metros com a Travessa Ricardo; e OESTE: em
o lote n o 13, devidamente registrada e matriculada

11,65 metros com

a

n' 19.033 do SRI

desta Comarca,

e

Avaliado em R$ 58.000,00 (cincoenta

oito).

7.o-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIADO:
Período de vistoria 02 de Março de 2022,, este corretor efetuou a inspeção
através de visita

"in loco", para identificação dos elementos fisicos que servem

para formar uma ideia sobre o valor do imóvel.

8.0. DIAGNOSTICO DO MERCADO:
a

O avaliador classifica o imóvel á:

a

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;

a

Desempenho do mercado: NORMAL;
Numero de ofertas: BAIXO/ NORMAL;
Absorção pelo mercado: A CURTO P/MÉDIO PRAZO.
Público alvo para absorção do bem: REDUZIDO.
Facilitadores para negociação do bem: condicionado a p
pagâmento sem correções.

a
a
a
a

O

Fls.
9.0-INDICACAO

DO(S)

METODO(S)

E

PROCEDIMENTOíS)

UTILIZÀDO(S)
Método comparativo direto de dad os de mercado
Método involutivo
Método evolutivo

a

a
a

Método da renda
Método comparativo direto de custo
Método da qualificação de custo
Método comparativo direto de reposição de equipamentos
Sem metodologia definida em norÍna

a
a
a

a
a
a

IO PESOUISAS DE VALORES DE

o

TRATAMENTO DOS DADOS:

Período de pesquisa de 10.05.2020

11 GRAUS DE

FUNDAMENTA Ão

a

30.12.2021

.

r pnrcrsÃo

Diagnóstico de mercado.
O metodo utilizado para a presente avaliação baseia-se na
comparação de dados de mercado, bem como o divulgado pelo Sindicato da
Construção Civil do Estado de Mato Grosso do Sul.
Situado em um local dotado de BOA infraestnrtura,
com pavimentação asfáltica e demais infraestrutura.
Entretanto, constatou-se uma pequena quantidade de ofertas
e com transações reduzidas de imóveis com características semelhantes ao
avaliado.

Assim, em virtude da impossibilidade da obtenção de uma
amostra consistente de elementos ofertados ou transacionados no mercado
imobiliário local, de forma a permitir a determinação do valor de mercado.
Ressalta-se

tecnicamente
circunstâncias.

correto seja

que
o mais

este tipo

procedimento, embora
aconselhável de ser adotado nestas
de

CONCLUSÃO:
Cabe ressaltar que, o valor da presente avaliação reflete a re
mercado de imóveis urbanos no LOTEAMENTO

VILA SÃO

al do

de

G

o\â

caq
17 eg

'$F

Fls.
Neste valor, estão inclusos valorizações acumuladas moveis planejados ao

longo do lapso temporal decorrido.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a acrescentar e certo de cumprido o senhor, dá-se por

concluído o presente Laudo de

alia

rubricadas, que vão por mim devi

o contendo

te as

C

Co
C

as.

e Carli

Imóveis
1769

04 folhas numeradas e

CERTIDAO
NAURELINA COLMAN SATORRE, Registradora lmobiliária desta C
São Gabriel do Oêstê, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, etc...
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§o

ESÍADO DE MATO GROSIiO OO SUL
CoMARCA DE SÃO GABRIEL DO OESTE

SERVIGO
REGISTRAL IMOBILIÁRIO
- a-ry*"J*'€./--&t",LIVFIO

-t9033IM

ó

NO

2 - REGISTRO GERAL

20

1

V E L : LOTE

e

í9 DA OUAORÂ 67-4, mediôdo',l í.65 x 17,50 metros (
ê canco cêntlm6tro3 dE írcnte com a Travessg Ricardo Franco

por

aeÊs€nta

ezessete metros e cinquenta oentímetros ditos dâ íÍente aos fundos), perfazendo a área total de
203,E8m2 (OrEentos ê t.ês mêlíos e ortenle e oito centÍmetros quâdrados), localizado no lado ÍmpaÍ
a Travê9sâ Ricado Franco, à 15,00m (Quinz6 metÍos), da esquina com a Rua Filinto Muller, do
loteamento denominâdo "VlLÂ SÃO GÂBRIEL", situado na zona urbana desta Cidadê e Comarca
de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, com as seguinle3 mêdidas e conÍrontações
Ao Norte. €m 17.50 mekos. com o lote 16; ao Sul, em 17,50 metros, com o lote '16; ao Lesle, em
11,85 rnetÍos. com a Taavessa Ricârdo Fraírcô; ê. a O€ste. sm í'1,65 metros. com o loie 13. Tudo
conforme planla € memoriais descritivos elaborados pela êng€nheira civil - Mary Fâtima Montania CREA loa3,/D. âprovedos 6m 13.'t2.2019, pela Preíeltura Municipal desla cilade. ART
132019009í628.

eEgPEtEIáBlg: itUNlClPlO DE SÃO GABRIEL DO OESÍE-MS, inscrito no CNPJ-MF n
í 5.389.588/000 í -94, êstabêltscido na Ruâ Mârlimiano Alves Oias, n. 12íí, BairÍo
Pímo Maf6ssoni, nesta cídade.
TE
Mat. l9.ol7, ficha 't,livro n.2 (R€qistÍo Gêral). de 29.01.2O2O. deste sRl.
E!49I9!4E[I9§: lsento - artigo '16 da Lei Estedual 3OO3 dê 06 2oo5 - Protocôlo n.69.485 - Em
29.O1.2020.

sÃo GABRTEL oo oEsrE-Ms., 03.02

conferi.

I Su

sub

CERTIFICA que a presente certidão, lavrada em inteiro teor, foi extraída
em forma reprográflca, nos termos do § 'l ', do Art. í 9, da Ler 6.0í 5/73. E o que
tem a certificar de conformidade com o pedido feito. O referido é verdade e dá
as
fé. São Gabriel do Oeste, MS
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CAMARA MUNICIPAL

sÀo

GABRTEL

Do

oEsrE

ESÍ^OO DE MATO GROSSO DO SUL

Comprornrsso com o Cidôdào

coMrssÃo DE LEGISLAÇÃo,

t

Jusrtçl

ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

E

nn»lçÃo

FINAL, covflssÃo

»r

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

PUBLICOS
Parecer técnico em conjunto nos termos

do Art. 48 e Art' 50,

do

Regimento Intemo da câmara Municipal, sobre o Projeto de Lei no 13, de 07 de outubro de

2020.

I _ I{ISTORICO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, elaborou

o

Projeto de Lei no 13, de 07 de outubro de 2020. que "DI,5PÔE soBRE Á D1AÇÃO DE LOTE

DE TERRENO {JRBÁNO AO ESTADO DE MATO GJROSSO DO SUL E DÁ OUTRÁS
PROVIDÊNCIÁ5".

Consta na mensagem que " O Projeto de Lei ora apresenlado a essa Casa

Legislativa, visa o oportunizar a ampliação da sede do 2" Grupamento de Polícia Militar
Ambiental em nosso município, uma vez que encontra-se em processo de elevação de
Grupamento para Pelotão, o que demandará mais espaço Jísico para o desenvolvimenÍo dos

trabalhos e acomodação de veículos e pessoal".

Durante a tramitação regimental não foram apresentados Substitutivos ou
Emendas ao Projeto de Lei.

Em observância ao disposto no Regimento Intemo da Câmara Municipal,

o Projeto de Lei foi encamiúado para as Comissões Permanentes competentes para análise
da matéria, ocasião em que durante reunião ordinária verificaram a legalidade, viabilidade e
demais disposições pertinentes ao Projeto de Lei em apreço (Art. 40 e seguintes do Regimento

Intemo)

6
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II _ MERITO
A Comissão

de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do Art.

33, I, "a", e seguintes do Regimento Intemo, analisou a conformidade material e formal do
Projeto de Lei

n'

13, de 07 de outubro de 2020. concluindo o seguinte:

Inicialmente verifica-se a legitimidade do Chefe do Poder Executivo para
a propositura do Projeto de

Lei, nos termos dos Art. 30, l, VIII, da Constituição Federal; Art.

17, I, Constituição Estadual;

93 e

Art.6o; Art. 12, I, VIII, XVI; Art.47, III; Art.49; Art. 70, I, Art.

Art. 96,1, da Lei Orgânica Municipal.

A
público de tomar toda

competência do Município de legislar reside no direito subjetivo

e qualquer

providência em assunto de interesse local, isto é, em assuntos

de seu peculiar interesse, legislando, administrando, tributando, fiscalizando, sempre nos
limites ou parâmetros fixados pela Constituição da República, pela Constituição Estadual e

Lei Orgânica do Município.

Entende-se por interesse local "todos os assunlos do Município, mesmo
em que ele não fosse o único interessado, desde que seja o principal. É

a

sua predominância;

tudo que repercute direta e imediatamente na vida municipal é de interesse local ". (CASTRO
José

Nilo de, in Direito Municipal Positivo,4. ed., Editora Del Rey, Belo Horizonte, 1999,

p.

4e).

Quanto à sua materialidade, verifica-se que o conteúdo do Projeto não

afronta qualquer preceito ou princípio da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, ou
qualquer outro dispositivo de Lei.

Destaca-se que o Projeto observou os requisitos legais previstos no Art.

17, caput, e inciso I, da Lei no 8.666193, que se reiere ao6jrrlificado interesse público e a

J
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avaliação prévia do imóvel que se pretende doar, o que também está disposto no Art. 96, da

Lei Orgânica Municipal.

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, nos termos do Art. 34,
e seguintes do Regimento Intemo.
a

verificou que o Projeto de Lei está em conformidade com

viabilidade financeira, seguindo as disposições legais que tratam da matéria'

A

Comissão de Obras e Serviços Públicos, nos termos do

Art' 35 e

seguintes do Regimento Intemo. verificou que o Projeto de Lei visa atender interesse público
e social,

já que viabilizará

a

ampliação da sede do 2" Grupamento de Policia Militar Ambiental

em nosso municipio para acomodação de veículos e pessoal, e consequentemente uma melhor
estrutura e atendimento digno aos servidores e munícipes.

Após análise conjunta do Projeto de Lei pelas Comissões verificou-se
que o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros legais e diretrizes orçamentárias, estando
apto a ser votado.

III

- CONCLUSÃO

Diante do exposto, nos terrnos da fundamentação supracitada,

as

comissões Permanentes que analisaram a matéria opinam pela aprovação do Projeto de I-ei
no 13. de 07 de outubro de 2020.

São Gabriel do Oeste/MS, 03 de margo de 2022.
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pRolero

DE LE I NO 13, DE 7 DE OUTUBR o DE 2020.

Dispôe sobre a doação de lote de terreno
urbano ao Estado de Mato Grosso do Sul
e dá outras Providências .

Art.loFicaautorizadooChefedoPoderExecutivoMunicipaladoar,a^oEstadode
sob o no 19' da quadra
Màto Gror.o do Sul, o lote de terreno urbano determinado
(duzentos e
Loteamento Vila São Gabriel, com área total de 203'B8m'
do município'
ire. ,"iro, e oitenta e oito centímetros quadrados) de propriedade
comarca de são
àuÉüãá Ã"trícula no 19.033 do serviço Registrat tmobitiário da
Gabriel do Oeste.

;;à;-Á, J;

Art.20NoimóveldescritonoArt'1oseráedificadaaampliaçãodasec|edoQuartel
população de nosso
oa úticia Militar Ambiental, para um melhor atendimento à
mun icípio.

Art.3ooMunicípiodeSãoGabrieldooesteoutorgaránaépocaoportuna'a
escritura definitiva do imóvel ora oferecido em doaçáo'

Art.40oencargodequetrataoArt.20serápermanenteeresolutivo,revertendo
do oeste, sem

urior"ti"r."niê o imóvel ao patrimônio do Município de são Gabriel de qualquer
ônus para o mesmo, no prazo de dois anos independentemente realizadas'
por benfeitorias
noiiri"áçao judiciat ou extralüdicial ou ainda, indenização

SE:

| - não for cumprida, dentro do ptazo, a finalidade da doação;
ll cessarem as razões que justificaram a doação; ou

-

lll

-

da
ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicaçáo diversa

prevista.
parágraÍo único. É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar ou locar o
legislativa'
imóvet ácebido em doação' exceto com expressa autorização
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'
São Gabriel do Oeste/MS' 8 de março de2022
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DE 2O2O
AUT GRAFO AO PROJETO D E LEI N" 13, D E 7 DE OUTUBRO

Dispõe sobre a doaçáo de lote de terreno
urbano ao Estado de Mato Grosso do Sul
e dá outras Providências

oPREFEIToMUNICIPALDEsÃoGABR|ELDooESTE,Estadode
MatoGrossodoSu|,fazsaberqueaCâmaraMunicipalaprovoueelesancionae
promulga a seguinte Lei:

Art.,|oFicaautorizadooChefedoPoderExecutivoMunicipaladoar,a^oEstadode
sob o no 19' da quadra
Mato Grosso do Sul, o lote àe terreno urbano determinado
de 203,88m'? (duzentos e
;;à;-Ã,-à; Loteamento Vita são Gabriet, com área totatpropriedade
do município,
de
iic. ,"irá. e oitenta e oitã centimetros quadrados)tmobiriário
de são
comarca
da
;;Éü;;;"1rúuia no rsJsã oo serviço Registrat
Gabriel do Oeste.

Art,2oNoimóveldescritonoArt.loseráedificadaaampliaçãodased-edoQuartel
à população de nosso
Oa ioticia Militar Ambiental, para um melhor atendimento
mu nicípio.

na época oportuna' a
Art. 30 O Município de São Gabriel do Oeste outorgará
escritura definitiva do imóvel ora oferecido em doação'
Art,40oencargodequetrataoArt.2oserápermanenteeresolutivo,revertendo
Gabriel do oeste' sem

o imóvel ao Patrimônio do Municipio de São
de qualquer
"uio.ati"arenÉ
ônus para o mesmo, no-p|.,'o de dois anos .independentemente
por benfeitorias realizadas'
notificação .iudicial ou extralíOiciat ou ainda, indenização
SE:

da doação;
| - não for cumprida, dentro do pÍazo, a Íinalidade
ll cessarem as razÕes que justificaram a doação; ou

-

lll
prevista.

-

diversa da
ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação

parágrafo único. É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar ou locar o
autorizaçáo legislativa'
imOveL áceUlOo em doação, exceto com expressa
publicação
Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua
São Gabriel do Oeste/MS, 8 de março de 2022'
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Of . n.014120221 C M SGO/Leg

islativo

de 2022
São Gabriel do Oeste, 8 de março

Ao Excelentíssimo Senhor
JEFERSON TOMAZONI
Prefeito MuniciPal
São Gabriel do Oeste - MS

Senhor Prefeito:

autógrafo ao Projeto de lei
Encaminhamos a Vossa Excelência

no

Estado de Mato
,l3tzo2oque ,,Dispóe sobre a doação de lote de terreno urbano ao
autógrafo ao Projeto de Lei no 112A22
providências";
outras
dá
e
Sul
do
Grosso
para o Fundo de Manutençáo e
especial
crédito
de
abertura
a
"Autoriza
que
de Varorização dos Profissionais da
e
Básica
Educação
da
Desenvorvimento
"DispÕe
ao Projeto de Lei no 2t2022 que
autógrafo
o
e
FUNDEB"
Educação -

sobrearevisáodossubsídiosdoPrefeito,Vice-PrefeitoeSecretáriosMunicipaisde

realizada
quais foram aprovados na sessão ordinária
São Gabriel do Oeste- MS" os
no dia 8 de março de 2022'
nossos votos de estima e
Aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe
consideração.

Respeitosamente
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Sexta'feira, 11 de março de 2O22
Diário OÍiciat N" 3049
de 2022'
São Gabriel do Oeste - l'4S, em o9 de março
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]EFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito MuniciPal

DECRÉÍO NO

Roa
Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira

Procuradoria Juríd ica
OÉ 2022'
2.65A /2c,22 PMSGO/GAB 09 DE MARçO

DIsPóEsoBREALÍERAçÃoDEDIsPosITIvosDoDECREToMUNICIPALNo43o/2o,'3,DE2loEFEVEREIRo
DE 2013,
no Uso de suas atribuições
Do oEsTE , Estado de Mato Grosso do SUl,
GABRIEL
sÁo
oE
MUNI.IPAL
PREFEIT.
o
vrl áo art' 70 da Lei orgânica Municipal'
legais, que lhe são conferidat páã

"àt"

430/2013 passa a viger com a seguintê redação:

será
:"r,t:"t': artigo 1 1 do Decretô N4unicipal no
da gratificaçã-o^-de produtividade fiscal
.. Art. 11
" A comprovação dos pontos apurados. para rin. do-.".Jui."nto
imediata'
pela
chefia
Ãnexo tl deste becreto' assinado
-ná ct.lo moaeto consta.no
efetuada atraves de ."rutorio .iJnsãi
rin"nçát' tendo por base a medição do
iit"iliãiãii"
o"
Municipat
iJã'"t"'i"
r-i'à's
oo
ro
"
toezl
entregue até o dia
o dia 09 do mês em curso

ãt-at untàno,- até
periodo compreendido entre ;i;ià'iô
em contrário'
" ;;;t;
data de sua publicação' revogadas as disposições
art. 20 Este Decreto entra "'
março de 2022'
'10 Gabriel do Oeste - MS, em 09 de
JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito MuniciPal

Roa
Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira

PREFEITURA

EXTRAToDETERMoADITIVocoNTRAToADMINISTRATIV}ooLI2022.cÍ243/2o2t
Termo Aditivo no OOt / 2022
contrato Administrativo no 243 /2021
Processo Administrativo no L3733 I 2O2l
Processo Licitatório no ZLal2o2t
CIMAMS
adesão a Ata d€ Registro de Preços no o8-B/2O21
contratante: Município de São Gabriel do Oeste

Interveniente:FundodeEducaçãoMunicipaldesãoGabrie|dooeste
SPE LTDA
E TECNOLOGIA

Contratado : EDUTEC SALAS, EQUIPÂMENÍOS
ora
Fundamentolegal:oPresenteTermoAditivofundamenta.senocontidonoart.5T,§,lo,incisoIlelVdaLeiFedera|
po.tã.iJ.ãi, üà. .oÍno na CÉusula sequnda do contrato
urt".uçõ"s
iui,
iõô:,
dà
de;unrro
21
8.666/93, de
"
em epígrafe
prorrogação do prazo de vi9ência-do contrato
Til'J:.1 presente termo aditivo tem por obieto a áutu
encerramento
para
seu
o
nnãr irevrsta
peto de prazo a. oo tr.rs.l't'j;:;;J"ã;r-";;;ou
Assinantes:.lefersonLuizTornazoni/DaniellesouzaEmiliani/AndersonTeixelra
Data de âssinatura: 06 de fevereiro de 2022
enviãda por SUSI CARVALHO DE OLIVEIRA
Matéria

Procuradoria J u rídica
oÉ 2022'
LEr No 1.23al2022 DE 10 DE MARço

DispóesobreadoaçãodelotedeterrenourbanoaoEstadoaeuatoGrossodosuledáoutrasprovidências.
oPREFEIToMUNICIPALDEsÃoGABRIELDooÉsTE,EstadodeMatoGrossodoSul,fazsaberqueaCâmara
promulga a seguinte Lei:

írnliüu-i up.orou e ele sanciona e
vila são Gabriel' com
Art.loFicaautorizadoochefedoPoderExecutivoMunicipaladoar,.aoEstadodeMatoGrossodosul,
,ob o no 19r A" q""a-;5i'ti-À. ão Loteamento
de propriedade do
o totedeterreno urbano a"iãr-inuao
quadrados)
e oite;ta"ã'iià áil"tttos
de São Gabriel do
área total de 2o3.BBm2 tarr"-"i.t'ã ticr-metros
ia
Comarca
neg-iJii;r r-"Uiriati"
Servlço
Oo
ig.óJS
da
município, obieto
-ut.i.iu"n1Oeste.

Art.20NoimóveldescritonoArt'10seráedificada.aampliação.dasededoQuarteldaPolíciaMi|itar
a popuraçao de nosso município'
Ambiental, para um rntrnot ài-"iài-ento
definitiva do imóvel
outorgará na época oportuna, a escritura
oeste
do
ãairler
sao
ae
Município
o
Art. 30

ffi'i:':'i::[i:'i'.:.

trata o Art.

revertendo automaticamente o

:i.:-::.:ilI::,il::e,Íesolutivo,

ÁSSOMÁSUL
Sexta-feira, 'l.1 de março de 2022
Àssoc úcÀo Dos nuNrclF'ros oE MÀro GRosso Do suL
Diário OÍtcial N" 3049
de dois anos
imóvel ao Patrimônio do Município de são Gabriel do oeste, sem ônus p ara o mesmo, no Prazo
or
benfei
indenização
ainda,
ou
icial
extrajud
independentemente de qualquêr notificação iudicial ou
realizadas, se:
I - não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
II - cessarem as razões que justificaram a doação; ou
III - ao imóvel. no todo ou êm parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista'
p".ag.ufo único . É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar ou locar o imóvel rêcebido em doação'
exceio com expressa autorização legislativa'
Art' 50 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação'
são Gabrier do oeste/Ms, 10 de março de 2,,22'
JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito MuniciPal
Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa

Fls.

Procuradoria Jurídica
LEI NO 1.23712022 DE 10 DE MÂRçO DE 2022,
Municipais de são Gabriel do
Dispõe sobre a rêvisão dos subsídios do PreÍeito, vice-Prefeito e secretários
Oeste- MS'
que a câmara
o PREFEIÍO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do sul' faz saber
ú',nicipal aprovou ê ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
ficam reajustados em 14'58o/o (catorze inteiros
),.-.., 10 os subsídios do P refeito, vice-prefeito e secretários Municipais,
e clnquenta e oito centésimos por cento) .
a 1o de fevereiro de 2022'
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e tem efeitos retroativos
São Gabriel do oeste, 10 de março de 2022'
JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito MuniciPal
Matéria enviada por Pablo Henrique l4iyahira Roa

Procuradoria lurídica
LEI NO 1.236/2022 DE 10 DE MARçO DE 2022.
e Dêsenvolvimento da Educação Básica
Autoriza a abertura de crédito esPecial para o Fundo delrlânutenção
e ãe vatorização dos ProÍlssionais de Educação - FUNDEB'
Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara
O ,REFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de
úunicipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
na importância de R$ 698.970,33 (seiscentos
Art. 10 Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir cré^dito especial na seguinte dotação:
e noventa e oito mil, novecentos-e iáúntà l-"uia e trinta e três centavos),
Ôtti", Ft,NOO
Código de Dolação

I

FUNDEB

Descdção do Cód'go

- Ft,NoEB
o2.o8.oo I Fundo Manut oesênv. dâ Educ. Bás vâloÍlT Prof Éduc
12.351.0004.2045.0001

4.4.90.51.00
F.R.0,2.19

Maflutênção de Ensino Fundamentôl

698.970,33

_ Escolas

698.970,33

Obras ê Instalações

Írãnsferências do

FUNOEB _ Impostos 30o/o

698.970,33

Toral do crédilo Éspeciàl

será proveniente do superávit financeiro no valor de R$
Art. 20 O crédito aberto na forma do Art' 1o
e trinta e três centavos), conforme
698.97o,33 (Seiscentos e noventa e oito mil, tror"a"ntot e setenta reais
Art.43, §10, inciso u da Lei 4.320, de 19 64,

Art.30

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

São Gabriel do oeste, 10 de março de Z0Z2'

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito MuniciPal
Matéria enviada por Pablo Henrique Miyahira Roa

Diretor gêral de comPras
Aviso de Licitação PP O25,2O22
Aviso de Licitação Pública

Modalidade Pregão Prêsenciàl no O2512022
sul por solicitação da secretaria l'lunicipal de
A prefeitura Municipal de são Gabriel do oeste, Estado do Mato Grosso do
www.diariooFcialms.con

brlõssomasul

505

